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WIJ MAKEN  
DUURZAAMHEID 
GEMAKKELIJK
	WAAR MOET IK BIJ STILSTAAN IN EEN AANKOOPPROCES? 

	WAT IS BELANGRIJK BIJ DE LEED-CERTIFICATIE?

	HOE WEET IK WAAR HET PRODUCT IS GEPRODUCEERD?

		HOE WEET IK DAT NIEMAND SCHADE HEEFT GELEDEN  

BIJ DE PRODUCTIE? 

	WELKE MATERIALEN MOET IK VERMIJDEN? 

	HOE PLEIT IK VOOR PRODUCTEN MET EEN MILIEUKEURMERK? 

ALS DUURZAAMHEID TER SPRAKE KOMT, WORDT HET AL SNEL  

HEEL INGEWIKKELD. WIJ WILLEN HET GEMAKKELIJK MAKEN. ALS  

U VOOR PRODUCTEN VAN DE KINNARPS GROEP KIEST, KIEST U VOOR 

PURE MATERIALEN EN DOORDACHTE, DUURZAME ONTWERPEN.  

DAT IS HET BEGIN VAN EEN KETTINGREACTIE. VOOR U EN  

VOOR ONZE PLANEET. 

WE NOEMEN DIT ’THE BETTER EFFECT’.
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 ” 

”Mijn ouders waren kinderen van landbouwers. Ze zijn opgegroeid op boerderijen  
op een boogscheut van Kinnarp. Onze waarden vinden hun oorsprong in de  
landbouwcultuur van weleer, een cultuur die werd gekenmerkt door hard werken,  
verantwoordelijkheid nemen en hulpbronnen beheren”, zegt Sibylla Jacobsson,  
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinnarps Holding AB.

HULPBRONNEN  
BEHEREN ZIT IN HET  
DNA VAN KINNARPS”
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”Als we het nuttige aan het aangename konden 
koppelen, dan deden we dat. Tijdens uitstapjes op 
zondag en vakanties gingen we meestal langs bij 
klanten en leveranciers. Ik herinner me nog goed 
een zomervakantie in Finland en het noorden van 
Zweden. Op weg naar huis gingen we langs in 
elk politiekantoor langs de kust van Norrland. We 
hadden meubilair aan hen geleverd en mijn vader 
wou controleren of alles in orde was. Dat was heel 
normaal voor ons.” 

ACTIEF EIGENAARSCHAP
Kinnarps werd in 1942 opgericht door Jarl en Evy 
Andersson. We zijn nog steeds een familie bedrijf dat 
volledig in eigen handen is en wordt geleid door de 
eigenaars. Veel kinderen en klein kinderen van Jarl en 
Evy werken voor het bedrijf. Sibylla, de dochter van 
Jarl en Evy, is een van de vele familie leden die actief 
zijn in het bedrijf. Vandaag is de Kinnarps Groep 
een van de belangrijkste leveranciers van interieur
oplossingen voor kantoren in Europa, met verkoop
activiteiten in meer dan veertig landen. Europa is 
onze grootste markt en we willen ons hier blijven 
ontwikkelen. Kinnarps streeft naar een holistische 
benadering: inspirerende en efficiënte werk
omgevingen creëren door te kijken naar het grote 
geheel. Met behulp van onze producten willen we een 
goede werk omgeving creëren voor een groot aantal 
mensen, maar ook in ons eigen bedrijf en bij onze 
onder leveranciers. Nogmaals, het is een kwestie van 
efficiëntie en coördinatie van hulpbronnen, in nauwe 
samen werking met onze klanten.

VERANTWOORDELIJKHEID  
OP LANGE TERMIJN
”Bij alles wat we doen, kijken we naar de lange 
termijn. We hebben de algemene doelstelling van 
Kinnarps geformuleerd in onze eigen richtlijn. 
We willen dat Kinnarps een succesvol bedrijf is 
waar iedereen trots op kan zijn. We zullen ervoor 
zorgen dat de naam ’Kinnarps’ en onze andere 
merken een goede reputatie blijven genieten. Dat 
zullen we doen door ons te laten leiden door onze 
kern waarden en verantwoord om te gaan met de 
mensen en met de natuur die ons omringt. We 
zullen actief op zoek gaan naar nieuwe manieren 
om hulp bronnen te beheren, bijvoorbeeld door altijd 
te streven naar efficiënte processen. Een voorbeeld 
hiervan is ons productie proces, dat in een eerste 
fase werd ontwikkeld op basis van de bestelling van 
één enkele klant, en dat nu ook de rechtstreekse 
levering, met herbruikbare verpakkingen,  

in het kantoor van de klant omvat. Voor ons zijn 
economisch denken en hulpbronnen beheren  
altijd synoniemen geweest.”

De kernwaarden van Kinnarps zijn een kompas 
voor de werknemers van de Groep. 

”In de Raad van Bestuur zijn we heel duidelijk 
geweest over wat we willen. We kunnen onze 
werknemers natuurlijk niet bij de hand nemen en 
gedetailleerde aanwijzingen geven, we moeten 
erop vertrouwen dat ze onze ambities begrijpen 
en waarmaken. Maar ik denk dat het helpt dat 
we betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten. 
Alle nieuwe werknemers krijgen bijvoorbeeld een 
basisopleiding waaraan ik zelf deelneem om hen 
vertrouwd te maken met onze waarden.”

De bedrijfsstrategie van Kinnarps is gericht op 
een goede, stabiele winstmarge en winstgevende 
groei door hulpbronnen efficiënt te beheren. Maar 
het is niet alleen een kwestie van winstgevendheid, 
het is ook belangrijk dat we trots kunnen zijn 
op wat we doen. Kinnarps heeft ambitieuze 
duurzaamheids doelstellingen. We hebben op 
verschillende gebieden al veel vooruitgang geboekt, 
maar op andere gebieden is er nog heel wat werk 
voor de boeg.

”De Kinnarps Groep leiden zoals wij dat doen, 
betekent dat we niet alleen verantwoordelijkheid 
nemen voor onszelf. Via onze activiteiten willen we 
uiteindelijk bijdragen aan een betere samenleving.”

TERUG NAAR EEN CIRCULAIR MODEL
Het milieu, de samenleving en onze klanten 
verlangen allemaal circulaire bedrijfsmodellen 
die gericht zijn op een langere levensduur en de 
mogelijkheid om materialen te hergebruiken en 
volledig te recycleren. In de loop van het jaar zijn 
we begonnen met de verdere ontwikkeling en 
hervorming van ons bedrijfsmodel zodat wij als 
bedrijf onze klanten ook kunnen helpen met  
het beheer van hulpbronnen. 

”We grijpen nu terug naar het circulaire 
bedrijfsmodel waarmee ik ben opgegroeid en dat 
heel normaal was in de landbouwsamenleving van 
weleer. Als eigenaars van Kinnarps hebben we ons 
altijd laten leiden door het principe dat hulpbronnen 
zo economisch mogelijk moeten worden beheerd. 
Nu gaan we nog een stap verder door alles in het 
werk te stellen om het model verder te ontwikkelen. 
We zijn die uitdaging aangegaan met een houding 
die typisch is voor de Kinnarps Groep. We zijn 
positief en creatief. We zien kansen. We willen 
groeien en verbeteren.”
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DE ZEVENTIEN NIEUWE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN 
DE VN, DIE IN SEPTEMBER 2015 WERDEN GOEDGEKEURD, ZULLEN VANAF 2016 
VOORTBOUWEN OP DE MILLENNIUMDOELSTELLINGEN VAN HET GLOBAL COMPACT. 
DIE ZEVENTIEN DOELSTELLINGEN VORMEN DE GEDEELDE VISIE VAN DE WERELD 
VOOR HET JAAR 2030 EN GELDEN VOOR ALLE LANDEN EN ALLE STAKEHOLDERS, 
VAN STATEN TOT STEDEN, BEDRIJVEN EN ORGANISATIES.

MEER INFORMATIE OP WWW.UN.ORG

OVER HET RAPPORT Dit duurzaamheidsrapport heeft betrekking op de Kinnarps Groep tijdens het 
boekjaar 2016. Het vorige rapport werd gepubliceerd in maart 2015. We hanteren een tweejaarlijkse 
rapportagecyclus. Belangrijke cijfers voor het volgende boekjaar zullen worden bijgewerkt op onze 
website. Het rapport is gebaseerd op de GRI G4richtlijnen en het is onze ambitie om in de toekomst 
volledig te rapporteren volgens dit systeem. Het rapport werd niet beoordeeld door een externe partij. 
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26% 
(25% 2015)

Het FSC®keurmerk garandeert dat hout  
afkomstig is uit bossen die verantwoord worden  

beheerd op het vlak van milieu, economie en  
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

AANDEEL AANGEKOCHT ONBEWERKT  
HOUT MET HET FSC-KEURMERK 

Leveranciers die volgens ons een hoog risico  
inhouden, worden ter plaatse opgevolgd. Dit  
is een belangrijk aspect van ons werk rond  

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

79% 
(98% 2015)

AANDEEL LEVERANCIERS MET EEN HOOG  
RISICO GECONTROLEERD MET EEN AUDIT
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RESULTA AT
KINNARPS GROEP (SEK)

18.318.876
(49.787.868 SEK, 2015)

3.813.401.382
(3.812.474.658 SEK, 2015)

OMZET 
KINNARPS GROEP (SEK)

Materia en NC Nordic Care hebben het OHSAS 
18001certificaat gekregen. (Skandiform is 
gecertificeerd sinds 2013). Dit certificaat 
garandeert dat alle wetten op de arbeids
omstandigheden worden nageleefd en dat 
er actief wordt gewerkt aan de motivatie, het 
welzijn en de veiligheid van het personeel. 
Die vereisten gelden zowel voor onze eigen 
activiteiten als voor de activiteiten van  
onze onderleveranciers. 

OHSAS 18001-CERTIFICA AT  
VOOR MATERIA

ACTIVITY-BASED OP HET  
HOOFDKANTOOR VAN DE GROEP

We brengen in de praktijk wat we verkondigen! 
Delen van het hoofdkantoor en de showroom 
van de Kinnarps Groep werden gerenoveerd en 
uitgerust voor activitybased werk volgens ons 
Kinnarps Next Office™concept. Bij de renovatie 
werd heel wat meubilair hergebruikt. De stoelen 
in onze seminarieruimte Jarlsalen werden 
bijvoorbeeld opnieuw bekleed. Het meubilair 
dat niet werd hergebruikt voor onze eigen 
activiteiten, werd geschonken aan organisaties 
en verenigingen. 

EEN NIEUW HART  
VOOR DE PRODUCTIE

IN 2016 NAM KINNARPS DEEL A AN  
DE ALMEDALEN WEEK. WE WILDEN  

DE A ANDACHT VESTIGEN OP DE MANIER  
WA AROP CHEMICALIËN IN MEUBIL AIR  

ONZE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN. In 2016 installeerden we een nieuwe zaag met 
een hoog volume in onze productievestiging in 
Kinnarp. Die zaag is het ’hart van de productie’ 
en de investering zal een grote impact 
hebben op ons werk rond duurzaamheid. 
Het resultaat is een hogere productiviteit en 
een betere kwaliteit, met minder verspilling 
en mogelijkheden voor een beter beheer van 
hulpbronnen. Tegelijkertijd hebben we de 
veiligheid en de ergonomie verbeterd voor  
onze werknemers. 
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”DUURZAAMHEID MOET  
SIMPELER WORDEN”
Een nieuwe generatie stelt nieuwe eisen aan het werk rond duurzaamheid van  
het bedrijf. ”Steeds meer mensen willen duurzame keuzes maken, dus moeten  
we het eenvoudiger maken om te kiezen”, zegt Johanna Ljunggren, Corporate  
Sustainability Manager. 

”De besluitvormers van de toekomst zullen niet 
tevreden zijn met het kopen van een keurmerk. Een 
symbool is niet genoeg, we moeten ook tonen hoe 
we dat keurmerk hebben verdiend”, stelt Ljunggren. 

Dit zal ook een impact hebben op de aankoop
processen. Het zal niet genoeg zijn dat een 
leverancier een vakje afvinkt en het daarbij laat.  
U zult moeten tonen dat u de situatie in handen hebt. 

”Er is een duidelijke trend over heel de wereld: 
mensen willen zien welk verschil ze eigenlijk maken. 
Ze willen weten hoe ze een invloed kunnen hebben. 
Level™ is een milieukeurmerk dat werd ontwikkeld 
door de Amerikaanse kantoormeubelindustrie.  
Het is een soort checklist met verschillende  
punten. De bedrijven die het gebruiken, vinden het 
fantastisch, maar uit enquêtes is gebleken dat de 
klanten helemaal niet zo enthousiast zijn. Het punt 
op zich interesseert hen niet, ze willen weten hoe  
de bedrijven dat punt hebben verdiend.” 

”Een van de eerste Zweedse spelers die 
zijn klanten vertelt wat ze eigenlijk kopen, is 
de hamburgerketen Max. De keten heeft een 
klimaatindex die u vertelt hoeveel koolstofdioxide 
het product dat u koopt, heeft gegenereerd.  
Terwijl u staat te wachten om te bestellen,  
kunt u gemakkelijk uw keuze maken.”

THE BETTER EFFECT INDEX
Het antwoord van Kinnarps op de toenemende 
eisen is The Better Effect Index. Producten 
worden beoordeeld in zes domeinen die een grote 
impact hebben op het werk rond duurzaamheid: 
grondstoffen en hulpbronnen, klimaat, pure 
materialen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
hergebruik en ergonomie. Elk product krijgt een 
ranking in de verschillende domeinen en u kunt zien 
aan welke criteria het product al dan niet voldoet.

”Dat is belangrijk. We tonen niet alleen onze 
goede producten, maar ook onze tekortkomingen. 

The Better Effect Index zal ook beschikbaar zijn  
als open source zodat iedereen, van architecten  
en aankopers tot klanten en concurrenten,  
inzicht kan krijgen in de manier waarop wij  
werken met producten en producten evalueren. 
Door open te zijn over wat we doen, geven we  
de industrie mogelijkheden om samen te werken  
op het vlak van duurzaamheid. Met een gedeelde 
duurzaamheidsagenda kunnen we het samen 
eenvoudiger maken voor de klanten om betere 
keuzes inzake duurzaamheid te maken. Niemand 
heeft baat bij een protectionistische houding, 
en het milieu of de mensen die in moeilijke 
omstandigheden werken, al helemaal niet.”

VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR
Hergebruik is momenteel een brandend actueel 
thema in de industrie.

”80% van de impact op het klimaat van 
meubilair is toe te schrijven aan het materiaal.  
Als we een invloed op lange termijn willen hebben, 
moeten we nieuwe oplossingen voor grondstoffen 
en materialen vinden. Veel mensen, ook wij, hebben 
geprobeerd om verschillende snelle oplossingen 
te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van outlets 
waar oude producten opnieuw werden verkocht. 
Tweedehandsverkoop is prima, maar het biedt 
geen oplossing voor de manier waarop we in 
de toekomst moeten omgaan met processen 
en materialen. We moeten een materiaalcyclus 
ontwikkelen waarin producten kunnen worden 
gerecycleerd en getransformeerd zonder veel nieuw 
materiaal of energie te gebruiken. En we moeten 
producten en materialen langer kunnen gebruiken 
zodat we geen nieuwe moeten produceren.  
Hierbij kijken we ook uit naar meer proefprojecten  
in samenwerking met onze klanten.”
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Johanna Ljunggren, Corporate Sustainability 
Manager bij Kinnarps, werd door het 
maandelijkse milieu en zakenblad  
Aktuell Hållbarhet uitgeroepen tot  
een van de 33 Zweedse  
duurzaamheidstalenten  
jonger dan 33 jaar.

DUURZAAMHEID MOET  
SIMPELER WORDEN”
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Op de Kinnarpswebsite vindt u een virtualrealityfilm met de Spaceopberglijn in verschillende omgevingen.  
Door de omgevingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, krijg je gemakkelijk een beeld van  
de uitgebreide mogelijkheden en de functionaliteit van de lijn.

”WE MOETEN EEN MATERIAALCYCLUS ONTWIKKELEN WAARIN PRODUCTEN 
KUNNEN WORDEN GERECYCLEERD EN GETRANSFORMEERD ZONDER  
VEEL NIEUW MATERIAAL OF ENERGIE TE GEBRUIKEN.”

NIEUW BEDRIJFSMODEL
Hoewel de bedrijven van de Kinnarps Groep 
hulpbronnen vakkundig en doeltreffend beheren, 
werkten ze tot voor kort volgens een lineair bedrijfs
model waarbij producten worden geproduceerd, 
worden gebruikt tot ze versleten zijn, en worden 
weggegooid. Dit type model heeft stilaan afgedaan. 
Het milieu, de samenleving en de klanten verlangen 
circulaire bedrijfsmodellen die zijn gericht op 
een langere levensduur en de mogelijkheid om 
materialen te hergebruiken en volledig te recycleren.

”In 2016 zijn we dan ook gestart met de 
ontwikkeling van een nieuw circulair bedrijfsmodel. 
Onze ontwerpstrategie, die nu al is gebaseerd op 
duurzaamheid gedurende de volledige levensduur 
van het product, wordt hierbij een belangrijke tool.” 

”We willen circulair denken in elke fase 
integreren en we hopen de resultaten te kunnen 
voorstellen in de volgende rapportageperiode  
20172018.”
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GEDEELD GELUK IS DUBBEL GELUK!
”De deeleconomie groeit. Binnenkort zullen we oplossingen voor gemeenschappelijk 
gebruik, geïnspireerd door apps zoals Sunfleet en Uber, ook zien opduiken in de 
interieurindustrie. Kantoren, kantoormeubilair en technische apparatuur delen  
bespaart mensen en organisaties tijd en geld, en het is een voor de hand liggende  
manier om hulpbronnen economisch te beheren.” 

MATERIAAL LEASEN
”Producten die langer meegaan, zijn een belangrijk onderdeel van circulaire bedrijfs
modellen. Daarom zullen we in de toekomst in de interieurindustrie nieuwe en strengere 
eisen voor materialen zien. In de circulaire economie zal het ook mogelijk zijn om 
materialen op een efficiëntere manier te hergebruiken tussen industrieën. In de kunststof
industrie is het al mogelijk om verschillende materialen en componenten te huren. Een 
ander voorbeeld zijn de recyclagemarkten van The Plastic Bank in Peru en Haïti. De lokale 
bevolking kan kunststofafval verzamelen en op deze markten ruilen voor materialen en 
gereedschappen. Volgens mij zullen we dit soort oplossingen in de toekomst vaker zien.”

VIRTUAL REALITY (VR)  
ZOALS HET ZOU MOETEN ZIJN

”In 2016 was de VRheadset het populairste kerstcadeau in Zweden. Dat is geen toeval. 
VRtechnologie is tot volle wasdom gekomen en is vandaag zowel functioneel als 
economisch. In de toekomst zullen we onze klanten een virtual realityervaring kunnen 
aanbieden in plaats van hen te vragen naar een bepaalde plaats te komen om onze 
producten te bekijken. Met VR hoeven er ook geen dure beursstanden of showrooms 
meer te worden gebouwd, waardoor de vraag rijst wat er in de toekomst zal gebeuren  
met meubelbeurzen. VR heeft het potentieel om een aanzienlijke bijdrage te leveren  
aan de vermindering van de CO2uitstoot.”

NIEUWE MATERIALEN
”In de meubelindustrie zijn we over het algemeen nogal conservatief, kijk maar naar 
de soorten hout die we gebruiken. Andere industrieën zijn innovatiever. In de mode
industrie experimenteren ze bijvoorbeeld met ananasbladeren in plaats van leer en 
maken ze 3Dgeprinte schoenen van kunststofafval uit de zee. De besluitvormers van  
de toekomst zullen van ons verwachten dat we vooruitstrevender zijn in onze keuze  
van materialen.”

JOHANNA BEKIJKT

VIER DUURZAAMHEIDSTRENDS
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The Better Effect Index is de eerste uitgebreide tool voor mensen die duurzame 
keuzes willen maken op het vlak van interieurontwerp. Een simpele manier om 
een beter effect te creëren voor het individu, de organisatie en de wereld die  
hen omringt.

THE BETTER  
EFFECT INDEX
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Door de juiste keuze te maken, kunt u omgevingen creëren 
waar mensen zich goed voelen en beter presteren, met 
minder RSIklachten en minder ziekteverzuim. Maar u kunt 
ook de druk op de hulpbronnen van de aarde verminderen, 
klimaatvriendelijk denken en ervoor zorgen dat de producenten 
van de producten in goede omstandigheden kunnen werken. 
Het klinkt misschien moeilijk, maar met de juiste tool is  
het gemakkelijk. 

Tot nu toe bestond er geen duidelijke, efficiënte tool  
om u te helpen duurzame keuzes te maken op het vlak  
van interieurontwerp. 

Er zijn vandaag weliswaar al veel goede keurmerken 
op de markt, zoals Svanen, Möbelfakta, Der Blaue 
Engel, NF Environnement en FSC®. Maar veel hiervan 
zijn nichekeurmerken en geven geen antwoord op alle 
belangrijke vragen over duurzaamheid, zoals vragen over 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ergonomie. Met 
uitzondering van FSC zijn de meeste milieukeurmerken ook 
nationaal of regionaal, waardoor ze vanuit een internationaal 
perspectief moeilijk kunnen worden vergeleken. 

Er zijn veel goede initiatieven ontwikkeld door onze 
collega’s in de industrie. Zo heeft SB Seating bijvoorbeeld 
een CO2calculator voor zijn producten gecreëerd. Herman 
Miller biedt een LEEDcalculator aan waarmee u verschillende 
producten kunt vergelijken. 

Maar uiteindelijk verspilt u veel tijd als u alle stukjes van 
de puzzel in elkaar moet proberen te passen om antwoorden 
op alle vragen te krijgen. Daarom hebben we The Better Effect 
Index gecreëerd. We hopen dat The Better Effect Index zal 
leiden tot een nieuwe industrienorm bij ons gezamenlijk werk 
rond duurzaamheid.

HOE WERKT HET?
Eerst hebben we aan onze klanten (architecten, interieur
ontwerpers, aankopers en gebruikers) gevraagd wat volgens 
hen belangrijk is om duurzame keuzes te kunnen maken. 
Op basis van hun wensen en de Duurzame Ontwikkelings
doelstellingen van de VN hebben we een index gecreëerd 
waarbij we onze producten evalueren en een score geven in zes 
belangrijke domeinen: grondstoffen en hulpbronnen, klimaat, 
pure materialen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
hergebruik en ergonomie. Samen geven die domeinen 
een volledig beeld van de duurzaamheid van het product. 
Omdat een score alleen interessant is als u weet waarop ze 
is gebaseerd, tonen we ook welke criteria we gebruiken als 
basis voor onze scores in elk indexdomein. We tonen ook 
de potentiële duurzaamheidseffecten van het product in 
verschillende duurzaamheidsdomeinen, bijvoorbeeld in de 
vorm van ecosysteemdiensten, circulariteit, welzijn, efficiëntie 
en alternatieve bedrijfsmodellen. 

VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR
Om effectief te zijn, moet The Better Effect Index het mogelijk 
maken om verschillende producten met elkaar te vergelijken. 
Daarom is The Better Effect Index een opensourceproduct. 
Iedereen, ook onze concurrenten, kan zien hoe de index is 
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THE BETTER  
EFFECT INDEX 

GRONDSTOFFEN  
EN HULPBRONNEN
INDICATOREN

	Kennis van de oorsprong van de grondstoffen
		Kennis van de omstandigheden  

in de productieketen

	Optimaal gebruik van hulpbronnen

KLIMAAT
INDICATOREN

	Transport
	Productie/Proces
	Materiaal

PURE MATERIALEN
INDICATOREN 

	Chemicaliën in de productie
	Uitstoot
	Goede materiaalkeuze

MAATSCHAPPELIJKE  
VERANTWOORDELIJKHEID
INDICATOREN

	Gedragscode
	Opvolging van leveranciers
	Opvolging in landen met een hoog risico

HERGEBRUIK
INDICATOREN

	Mogelijkheid om te herstellen/renoveren
	Mogelijkheid om materialen te recycleren
	Gemaakt van gerecycleerd materiaal

ERGONOMIE
INDICATOREN

	Ergonomie
	Akoestische omgeving

ontworpen en welke criteria worden toegepast 
voor elk domein. Alles zal beschikbaar zijn op 
onze website.

WAT IS HET EFFECT?
Met The Better Effect Index helpen we klanten 
duurzame keuzes te maken, hun werk rond 
duurzaamheid te versterken en toe te werken 
naar verschillende doelstellingen. Voor ons bij 
de Kinnarps Groep is The Better Effect Index 
ook een concrete manier om de transformatie 
van onze ontwerp en bedrijfsmodellen in de 
richting van een meer circulaire benadering te 
stimuleren. The Better Effect Index is het nieuwe 
principe waardoor we ons laten leiden en dat 
ons aanspoort in ons innovatieproces. Het is 
ook een drijvende kracht bij de ontwikkeling 
van nieuwe circulaire stromen. De index heeft 
een aantal potentiële positieve effecten op 
het individu, de organisatie en de wereld die 
hen omringt. We kunnen werkplekken creëren 
met een betere ergonomie, minder stress en 
een lagere uitstoot van vluchtige organische 
stoffen (VOS) voor een betere gezondheid en 
productiviteit. We kunnen het werk een boost 
geven met ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld 
hout uit duurzame bosbouw, textiel met een 
milieukeurmerk, minder gebruik van chemicaliën 
en een productie die efficiënt gebruikmaakt van 
grondstoffen. We kunnen circulaire diensten 
ontwikkelen waarbij we het oude meubilair van 
de klant kunnen verzamelen, hergebruiken en 
recycleren, en nieuwe deeldiensten creëren die 
het mogelijk maken om meubilair te huren of in 
medeeigendom te hebben in plaats van het  
te kopen. 

WAT GEBEURT ER NU?
In 2017 lanceren we The Better Effect Index in 
de vorm van een snelle en gebruiksvriendelijke 
webtool. The Better Effect Index omvat alle 
merken van de Kinnarps Groep. In eerste 
instantie zal de tool ongeveer twintig producten 
bevatten. We zijn begonnen met producten 
waarvan we weten dat ze bijzonder interessant 
zijn voor onze klanten. Zowel oude als nieuwe 
producten zullen daarna worden toegevoegd 
aangezien het uiteindelijk de bedoeling is dat 
de tool het volledige productgamma van de 
Kinnarps Groep bevat. Dat betekent niet dat we 
onze huidige kwaliteits en milieukeurmerken 
niet meer zullen gebruiken. Ze zullen ook  
worden gebruikt als indicatoren in  
The Better Effect Index.
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Alle producten krijgen een score in zes verschillende domeinen. De hoogste score in elk domein is drie punten. De score 
in elk domein is een gemiddelde van de punten die werden toegekend voor de indicatoren. De hoogst mogelijke totale 
score wanneer alle domeinen worden gecombineerd, is drie punten. De totale score is een gemiddelde van de punten 
voor de domeinen.

Met The Better Effect Index kan de duurzaamheid van verschillende producten in verschillende domeinen gemakkelijk 
worden vergeleken, sneller en duidelijker dan met een traditionele milieuproductverklaring (Environmental Product 
Declaration of EPD) of levenscyclusanalyse. Het is gemakkelijker voor u om duurzame beslissingen te bepleiten en te  
nemen. U kunt uw eigen werk rond duurzaamheid en dat van uw klant helpen versterken. Met behulp van de verschillende  
indexdomeinen is het ook gemakkelijk om toe te werken naar verschillende doelstellingen. 

HOE WERKT THE  
BETTER EFFECT INDEX?

KLIMAAT

PURE MATERIALEN

MAATSCHAPPELIJKE  
VERANTWOORDELIJKHEID

HERGEBRUIK

ERGONOMIE

GRONDSTOFFEN EN HULPBRONNEN



THE BETTER  
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DOMEINEN
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ALS U VOOR KINNARPS KIEST, HEEFT DAT EEN EFFECT.  
WE NEMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONZE 

MATERIALEN EN U KUNT ER ZEKER VAN ZIJN DAT ZE HET  
MILIEU NIET ONNODIG BELASTEN. BINNENKORT ZULLEN  

WE BIJVOORBEELD ALLEEN GECERTIFICEERD HOUT  
IN ONZE PRODUCTEN GEBRUIKEN. 

GRONDSTOFFEN  
EN HULPBRONNEN

1
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VAN HET HOUT DAT WE GEBRUIKEN,  

IS GECERTIFICEERD OF GECONTROLEERD 

DOOR EEN DERDE PARTIJ

92%

Het is onze ambitie om alles te weten over alle 
componenten die in een product worden gebruikt, 
waar ze vandaan komen en hoe ze werden 
geproduceerd. 

HOUT
Het hout in onze producten is altijd gecertificeerd 
of afkomstig van een door ons gecontroleerde 
bron. Kinnarps is vertegenwoordigd in het bestuur 
van FSC® en is lid van het Global Forest and Trade 
Network (GFTN), het netwerk van bedrijven voor 
verantwoord bosbeheer van het WWF. We streven 
ernaar om tegen 2020 alleen nog hout met het 
FSCkeurmerk te gebruiken. In 2016 bedroeg het 
percentage 26%, een lichte stijging tegenover het 
vorige jaar, maar minder dan de 27% die werd 
opgetekend in 2014. Een van de redenen hiervoor  
is de beperkte beschikbaarheid van componenten 
met het FSCkeurmerk. 

TEXTIEL
De manier waarop we textiel kiezen en behandelen 
is heel belangrijk voor de duurzaamheidskenmerken 
van het product. We bieden duurzame en natuurlijke 
materialen aan, zoals gerecycleerde jute en wol,  
en we nemen deel aan een innovatieproject gericht 
op de lokale verbouwing van textielproducten 
in Zweden. Het is de bedoeling een duurzame 
productie van textielvezels uit onbewerkt hout 
of gerecycleerd biogebaseerd textiel tot stand 
te brengen. We werken ook met gerecycleerde 
synthetische stoffen zoals Xtreme, dat volledig  
is gemaakt van gerecycleerd polyester. 

Momenteel heeft 69% van de stoffen in 
ons gamma het OekoTex®keurmerk of het 
EU Ecolabel. Alle leer is plantaardig gelooid. Bij 
het knippen van onze stoffen gebruiken we een 
geautomatiseerd optimalisatieprogramma dat 
het stofafval vermindert. Hier hebben we het 
maximum bereikt: het benuttingspercentage 
bedraagt constant ongeveer 80%. In plaats daarvan 
concentreren we ons nu op de ontwikkeling van 
nieuwe producten waarin het resterende afval kan 
worden gebruikt. 

METAAL
We gebruiken zo veel mogelijk gerecycleerd metaal, 
waarbij we rekening houden met beschikbaarheid 
en kwaliteitseisen. We geven de voorkeur aan 
gietaluminium, omdat die methode een hoger 
aandeel gerecycleerd materiaal mogelijk maakt. 
Voor oppervlaktebehandeling kiezen we het liefst 
voor poedercoatings vanwege de kleine impact op 
het milieu en omdat het een vrijstaand proces is. 
Voor schroeven, metaalwerk en montagestukken 
die heel duurzaam moeten zijn, is chroom het 
meest geschikt, omdat het de levensduur verlengt. 
In dergelijke gevallen gebruiken we driewaardig 
chroom, dat minder schadelijk is voor de 
gezondheid en het milieu dan zeswaardig chroom.

We gebruiken ook gerecycleerd magnesium, 
bijvoorbeeld in de Capellabureaustoel van Kinnarps. 

KUNSTSTOF
De vulling van ons zitmeubilair is gemaakt van 
kunststof. Daarom hebben we geïnvesteerd in een 
eigen gieterij in onze fabriek in Skillingaryd, die 
ons de volledige controle over het materiaal geeft. 
We zijn bijvoorbeeld gestopt met het gebruik van 
het gevaarlijke isocyanaat TDI en gebruiken in 
plaats daarvan MDI. Gerecycleerd kunststof wordt 
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weinig gebruikt in de meubelproductie omdat 
het niet zo sterk en beperkt beschikbaar is. We 
gebruiken wel gerecycleerd kunststof in bepaalde 
onderdelen, zoals bijvoorbeeld hoezen. We hebben 
ook ons eigen kunststofmateriaal Re:fill ontwikkeld, 
dat gerecycleerd PET bevat. Al onze kunststof 
onderdelen zwaarder dan 50 gram zijn voorzien  
van een recyclagecode om de recyclage  
te vergemakkelijken.

ELEKTRONICA
We hebben de vereiste ingevoerd dat ’conflict
mineralen’ niet mogen worden toegepast in 
elektronica. Met deze maatregel willen we 
garanderen dat we geen elektronica gebruiken  
die tin, tantaal, wolfraam of goud bevatten dat 
illegaal is gewonnen of waarvan de winning 
conflicten ondersteunt.

UITDAGING
De winning van grondstoffen en de productie van 
materialen maken deel uit van een ingewikkelde 
wereldwijde context. Het is een grote uitdaging te 
traceren waar grondstoffen zoals olie, kunststof, 
erts en metaal vandaan komen en onder welke 
omstandigheden ze werden geproduceerd. Om 
te kunnen garanderen dat de materialen in onze 
producten op een milieuvriendelijke manier werden 
geproduceerd, moeten we nog meer inzicht krijgen 
in de toeleveringsketen. Hout is uniek omdat er goe
de traceerbaarheidscertificaten voor deze grondstof 
zijn. Daarom hebben we de lat extra hoog gelegd op 
dit gebied. Maar de beschikbaarheid van gecer
tificeerd hout is nog steeds verre van voldoende, 
wat betekent dat de industrie inspanningen moet 
leveren om kennis te verspreiden en belangstelling 
te wekken bij de producenten. 
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DOELSTELLING 
2020

LANGETERMIJNDOELSTELLING. TEGEN 2030 WILLEN WE ALLEEN HULPBRON
EFFICIËNTE EN 100% TRACEERBARE GRONDSTOFFEN GEBRUIKEN IN ONZE 
GOEDEREN EN DIENSTEN. DEZE DOELSTELLING IS GEKOPPELD AAN DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 9 EN 15 VAN DE VN: ’DUURZAME INDUSTRIE, 

INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR’ EN ’ECOSYSTEMEN EN BIODIVERSITEIT’. DAAROM 
VRAGEN EN VERWERKEN WE SYSTEMATISCH INFORMATIE OVER DE MILIEUPRESTATIES 
VAN DE MATERIALEN DIE WE KOPEN. 

BELANGRIJKE CIJFERS

AANDEEL GECERTIFICEERD ONBEWERKT HOUT IN VERGELIJKING  
MET TOTALE HOEVEELHEID AANGEKOCHT ONBEWERKT HOUT*

* Aankoop van onbewerkt hout voor onze eigen producten in Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås en Vinslöv

u	ANALYSE EN OPVOLGING
We hebben procedures om de oorsprong van al het 
onbewerkt hout te controleren. Onze basisvereiste 
is dat al het hout dat we kopen, afkomstig moet 
zijn van legale en aanvaardbare bronnen, d.w.z. niet 
uit bossen met een hoge beschermingswaarde, 
gebieden die zijn veranderd van natuurlijk bos in 
plantages of bossen met sociale conflicten. Van al 
het hout dat we kopen, heeft 92% het FSC®, FSC 
CW of PEFCkeurmerk, m.a.w. het is gecertificeerd 
of gecontroleerd door een derde partij. Maar het 
is onze ambitieuze doelstelling om het aandeel 
materiaal met het FSCkeurmerk te verhogen van 
26% naar 100% tegen 2020. De beschikbaarheid 
en de prijzen zijn de belangrijkste obstakels om die 
doelstelling te bereiken. We werken echter samen 
met leveranciers zodat ze een traceerbaarheids
certificaat kunnen krijgen en gecertificeerd materiaal 
kunnen leveren. Een aantal van onze leveranciers 
heeft in de loop van het jaar een certificaat gekregen 

of een certificatieproces opgestart. Tegen volgend 
jaar zullen we het aandeel materiaal met het  
FSCkeurmerk dus kunnen verhogen. 
Duitsland heeft de grootste beschikbaarheid 
van materiaal met het PEFCkeurmerk, terwijl 
we in de Zweedse fabrieken meer materiaal met 
het FSCkeurmerk beschikbaar hebben. In de 
loop van het jaar hebben we meer onbewerkt 
hout gekocht in onze fabriek in Worms, zodat 
het aandeel materiaal met het PEFCkeurmerk 
is toegenomen.  Onze vestigingen in Kinnarp, 
Skillingaryd, Tranås en Vinslöv hebben een FSC
traceerbaarheidscertificaat. Ons huidig gamma 
bevat een groot aantal producten met een 
keurmerk, 45 verschillende productlijnen in totaal.

u	DOELSTELLING
Tegen 2020 is al het onbewerkt hout dat onder 
het merk Kinnarps wordt gekocht en verkocht, 
afkomstig uit bossen met het FSCkeurmerk. 
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ONDERSTEUNING VAN  
DE KLIMAATDOELSTELLING
Minder ontbossing en een verantwoord 
bosbeheer zijn cruciaal om de opwarming 
van de aarde tegen te houden. Met producten 
met het FSC®keurmerk dragen zowel wij 
als onze klanten bij aan de verantwoorde 
exploitatie van onze bossen en het bereiken 
van de wereldwijde klimaatdoelstelling.

BETER BEHEER VAN HULPBRONNEN
Door gerecycleerd materiaal te gebruiken, 
verminderen we het gebruik van grondstoffen 
en gaan we zuinig om met de eindige 
hulpbronnen van de aarde.

LAGER MATERIAALVERBRUIK
Er zijn een aantal manieren waarop we 
verspilling in onze productie verminderen. We 
hebben bijvoorbeeld nieuwe fineermethodes 
ontwikkeld en we gebruiken verschillende 
soorten ’afval’ in nieuwe materialen of 
producten. Door efficiënt gebruik te maken 
van materialen in onze producten, zorgen  
we ervoor dat hulpbronnen langer meegaan.

HET EFFECT  
VAN GOEDE 
GRONDSTOFFEN 
EN MATERIALEN

OPTIMAAL GEBRUIK  
VAN HULPBRONNEN DOOR  
HERGEBRUIK VAN TEXTIEL*

* Productie in Skillingaryd

u	ANALYSE EN OPVOLGING
Het benuttingspercentage bij het knippen van 
stoffen lag de afgelopen jaren constant rond 
80%, wat hoog is. We gebruiken een volledig 
geautomatiseerd optimalisatieprogramma. 
Twee factoren hebben een invloed op het 
benuttingspercentage: de patronen die moeten 
worden uitgeknipt en de dagelijkse mix, m.a.w. 
hoeveel producten van hetzelfde type moeten 
worden geproduceerd, in overeenstemming 
met ons systeem dat wordt geregeld door de 
bestellingen van de klanten. Stofresten worden 
momenteel gerecycleerd of hergebruikt in het 
materiaal Re:fill om te worden verwerkt tot 
nieuwe producten. 

u	DOELSTELLING
Onze doelstelling is het hoge niveau van  
82% aan te houden en nieuwe producten  
te ontwikkelen waarin het resterende afval  
kan worden gebruikt.
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De Jackiestoel met armleggers van NC Nordic Care heeft het 
FSCkeurmerk, wat betekent dat het hout in de stoel kan worden 
getraceerd doorheen de hele keten en afkomstig is uit verantwoord 
beheerde bossen. Jackie heeft ook het Möbelfaktakeurmerk.

KIES VOOR HERNIEUWBARE 
MATERIALEN 
Hout en wol zijn voorbeelden van 
natuurlijke materialen die afkomstig 
zijn van hernieuwbare bronnen.

KIES VOOR PRODUCTEN 
MET HET FSC®-KEURMERK
Dat betekent dat het hout kan 
worden getraceerd doorheen 
de hele waardeketen, helemaal 
terug tot in het bos. U kunt er 
zeker van zijn dat het hout in 
het product afkomstig is uit 
verantwoord beheerde bossen. 

KIES VOOR PRODUCTEN 
MET EEN MILIEUKEURMERK 
Bij producten met een milieu
keurmerk weet u dat het 
materiaal ook voldoet aan  
de vereisten.

MATERIAALGIDS



28

ALS U VOOR KINNARPS KIEST, DRAAGT U BIJ AAN DE 
WERELDWIJDE KLIMAATDOELSTELLING. MET SLIMME 

MATERIAALKEUZES, EEN DOELTREFFENDE PRODUCTIE EN EEN 
EFFICIËNT TRANSPORT VERMINDEREN WE ONZE CO2-UITSTOOT. 
NU STREVEN WE ERNAAR OM KLIMAATNEUTRAAL TE WORDEN. 

KLIMAAT
2
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De grootste vermindering van de impact op het klimaat hangt samen met ons transport. 
In onze Kinnarpsvoertuigen hebben we een laadefficiëntie van 90%.

266 
KILO VERPAKKINGSMATERIAAL  

WORDT BIJ ELK TRANSPORT BESPAARD 
DOOR HET GEBRUIK VAN DEKENS

We concentreren ons op meer energieefficiëntie 
in onze activiteiten en keuze van hernieuwbare 
energiebronnen. Sinds 2014 hebben we onze 
totale uitstoot met een impact op het klimaat 
met 13% verminderd. De grootste vermindering 
van de impact op het klimaat hangt samen met 
het transport van de Groep. Kinnarps is een van 
de weinige producenten op de markt met een 
eigen, uitgebreid transportsysteem. Dat betekent 
dat we ons transport (ontwerp en routes) zelf 
kunnen optimaliseren om rekening te houden 
met de impact op het klimaat. De producten 
van Kinnarps worden als een legpuzzel in de 
laadruimte geplaatst, zonder verpakking, wat 
een laadefficiëntie van 90% mogelijk maakt. In 
plaats van wegwerpverpakkingen gebruiken we 
dekens om onze producten te verpakken. We 
brengen die dekens mee terug en gebruiken ze 
opnieuw. Zo besparen wij en onze klanten elke 
dag 6,5 ton verpakkingsmateriaal. Op de terugweg 
naar de fabrieken vullen we onze vrachtwagens 
met materiaal van onze leveranciers. We hebben 
geïnvesteerd in nieuwe voertuigen die voornamelijk 
op biodiesel rijden om onze impact op het klimaat 
te verminderen. Het transport omvat producten van 
de merken Kinnarps en Drabert. 

UITDAGING
Om de wereldwijde klimaatdoelstelling te bereiken, 
mag de wereldwijde temperatuur maximaal  

2 graden stijgen, en bij voorkeur maximaal  
1,5 graden. De samenleving is zich heel goed 
bewust van dit probleem, maar er zijn nog steeds 
duidelijke initiatieven nodig. We zien dat er vaak 
een kloof is tussen politieke beslissingen op EU
niveau en de uitvoering in de vorm van praktische 
oplossingen en stimulansen. De grootste uitdaging 
is dat veel processen vandaag afhankelijk zijn van 
fossiele brandstoffen, en de Kinnarps Groep is hier 
geen uitzondering. We moeten inspanningen blijven 
leveren om nieuwe, nietfossiele alternatieven 
te vinden voor onze productie en ons transport. 
Daarvoor hebben we nieuwe, efficiëntere 
technologieën en een grotere beschikbaarheid 
van hernieuwbare brandstoffen nodig, maar ook 
politieke spelregels op lange termijn die ervoor 
zorgen dat hernieuwbare brandstoffen kunnen 
concurreren met fossiele brandstoffen. 
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BELANGRIJKE CIJFERS

HERNIEUWBARE ENERGIE
Een aantal van onze fabrieken 
wordt verwarmd met houtafval 
van onze eigen activiteiten. Dit 
is een hernieuwbare energiebron 
die de uitstoot van fossiele 
koolstofdioxide vermindert. 

MINDER VERPAKKING
De kenmerkende blauwe 
voertuigen van Kinnarps zijn 
geoptimaliseerd om de impact 
op het klimaat te verminderen. 
Onze chauffeurs nemen ook het 
verpakkingsmateriaal voor hun 
rekening zodat we kunnen zorgen 
voor een energieefficiënte recy
clage en de klanten zich hier niet 
mee moeten bezighouden. 

MINDER CO2-UITSTOOT
Door te kiezen voor producten 
die werden geproduceerd met 
klimaatvriendelijke materialen, 
een energieefficiëntie productie 
en een geoptimaliseerd 
transport, draagt u bij aan het 
bereiken van de wereldwijde 
klimaatdoelstelling. 

HET EFFECT VAN  
SLIMME KLIMAATKEUZES
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ENERGIEVERBRUIK  
IN DE ORGANISATIE*

* Productie in Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,  
Worms, Tranås en Vinslöv, ISOgecertificeerde 
verkoopkantoren in Zweden, Noorwegen, het  

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

u	ANALYSE EN OPVOLGING
Onze productievestigingen in Kinnarp, Skillingaryd 
en Worms worden volledig verwarmd met 
hernieuwbare energie die afkomstig is van de 
verbranding van ons eigen houtafval. Er zijn  
ook stookolieketels voorzien die kunnen worden 
ingezet bij onderbrekingen of herstellingen.  
De fabriek van Materia in Tranås wordt verwarmd 
met geothermische energie. De andere vestigingen 
worden verwarmd met stadsverwarming, 
elektriciteit, gas of stookolie. Voor het lakproces 
en de verwarming in Jönköping wordt lpg gebruikt. 
13% van het totale brandstofverbruik bestaat  
uit hernieuwbare brandstoffen in de vorm van  
zuiver biogas of een mengsel van biodiesel  
en fossiele diesel. 

u	DOELSTELLING
Het is onze bedoeling om het energieverbruik van 
onze activiteiten in kaart te brengen en met 10%  
te verminderen tegen 2020.

Eenheid: TJ

Elektriciteit 114,5
Verwarming met briketten 93,0
Stadsverwarming 9,3
Aardgas 0,7
Stookolie 3,9
Lpg 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Benzine 1,4
Biogas 0,1

BELANGRIJKE CIJFERS

OPTIMAAL GEBRUIK VAN 
HULPBRONNEN DOOR 

LAADEFFICIËNTIE IN ONZE  
EIGEN VOERTUIGEN*

* Uitgaand transport in eigendom van Kinnarps

u	ANALYSE EN OPVOLGING
Dankzij een nauwkeurige planning van de 
leveringen kunnen onze voertuigen zo efficiënt 
mogelijk worden geladen. Doordat we dekens 
en karton als verpakkingsmateriaal gebruiken en 
een doordachte verpakkingstechniek hanteren, 
kunnen we zendingen heel strak verpakken en meer 
producten in een voertuig passen. In de loop van 
het jaar verminderden we de hoeveelheid materiaal 
die we terug meenemen naar onze fabrieken nadat 
we hebben geleverd bij de klant. We voeren nu ook 
meer leveringen voor andere bedrijven uit om ervoor 
te zorgen dat onze voertuigen ook op de terugweg 
goed gevuld zijn. 

u	DOELSTELLING
Het is onze ambitie om de laadefficiëntie van onze 
voertuigen op de terugweg te verhogen. Daarom 
gaan we een systeem introduceren om de planning 
te stroomlijnen en zullen we al het transport zelf 
plannen. We zullen ook meer leveringen voor andere 
bedrijven uitvoeren.

LANGETERMIJNDOELSTELLING. TEGEN 2030 ZULLEN WE KLIMAATNEUTRAAL ZIJN 
IN ALLE PROCESSEN EN ACTIVITEITEN. DEZE DOELSTELLING IS GEKOPPELD AAN 
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 7 EN 13 VAN DE VN: ’BETAALBARE EN 
PROPERE ENERGIE’ EN ’KLIMAATACTIE’. WE LEVEREN VOORTDUREND INSPANNINGEN 

OM DE ENERGIEEFFICIËNTIE IN AL ONZE ACTIVITEITEN TE VERBETEREN EN HET IS ONZE 
AMBITIE OM MEER ENERGIE VAN HERNIEUWBARE BRONNEN TE GEBRUIKEN.
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BELANGRIJKE CIJFERS

UITSTOOT VAN CO2-EQUIVALENTEN (TON)* 
* Productie in Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås en Vinslöv,  

ISOgecertificeerde verkoopkantoren in Zweden, Noorwegen,  
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk Volgens het Greenhouse  

Gas Protocol – Scope 1 en 2 (www.ghgprotocol.org)

u	ANALYSE EN OPVOLGING
In totaal hebben we onze uitstoot met een impact op het 
klimaat met 13% verminderd sinds het basisjaar 2014. De 
grootste vermindering hangt samen met het transport. Een van 
de verklaringen hiervoor is onze investering in zestien nieuwe 
Euro 6vrachtwagens met een lager brandstof verbruik. Bij onze 
eigen vracht wagens zijn we overgeschakeld naar diesel met een 
hoger gehalte biodiesel. De volgende stap is zuivere biodiesel te 
introduceren in ons transport. Die mogelijkheid wordt momenteel 
onderzocht. De nieuwe voertuigen zijn ook uitgerust met een 
geavanceerd rijhulp systeem dat de optimale snelheid bepaalt met 
behulp van gps. In de loop van het jaar hebben we meer stookolie 
gebruikt dan normaal. Dat komt omdat we herstellingen hebben 
uitgevoerd aan de ketels die worden gestookt met briketten. In 
onze fabrieken houden we regelmatig energie vergaderingen om 
maatregelen uit te werken om de energieefficiëntie te verbeteren. 
In de fabriek in Worms hebben we bijvoorbeeld een energieaudit 
uitgevoerd. In de fabriek in Skillingaryd hebben we geïnvesteerd in 
een nieuw airconditioning systeem dat een elektriciteits besparing 
van 162 GJ per jaar heeft opgeleverd. Het is belangrijk om systemen 
met perslucht goed te onderhouden. Door regelmatig te testen op 
lekken hebben we in de loop van het jaar 37 lekken kunnen dichten. 
Volgens onze eigen schattingen heeft dit een besparing van 
1.093 GJ opgeleverd. In Kinnarp hebben we de energieefficiëntie 
verbeterd door nieuwe leidingen en slimme controle systemen  
te installeren in onze lakstraat. We hebben de afzuig ventilator  
voor zaagsel ook opnieuw ingesteld voor onze nieuwe zaag  
zodat hij alleen werkt tijdens het zagen. Alles samen zorgen  
deze energiebesparende maatregelen voor een vermindering  
van het totale energieverbruik van de Groep van ongeveer 1%.

u	DOELSTELLING
Tegen 2020 zullen we de uitstoot met 20% verminderen  
tegenover 2014.
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De Space-opberglijn van Kinnarps is klimaatvriendelijk, zowel wat de productie als het 
transport betreft. Ze wordt geproduceerd in onze energie-efficiënte fabriek in Kinnarp 
en naar de klant vervoerd in onze eigen voertuigen die rijden op 50% biodiesel. Space 
bestaat ook grotendeels uit hout, een hernieuwbaar materiaal.

TRANSPORT
Korte transportroutes voor 
materialen en componenten voor 
de productie zorgen voor een 
lagere impact op het klimaat. 
Transport met hernieuwbare 
brandstoffen en voertuigen met 
een lager brandstofverbruik, plus 
een hoge laadcapaciteit, is ook 
een doeltreffende manier om de 
CO2uitstoot te verminderen. 

PRODUCTIE
Ga na welke soorten energie 
de producent gebruikt voor 
elektriciteit, verwarming en 
processen, en hoe energie
efficiënt de productie is. 
De voorkeur zou moeten 
uitgaan naar nietfossiele en 
hernieuwbare soorten energie. 

MATERIAALKEUZE
Kies voor hout. Het is een  
hernieuwbaar materiaal met  
een lage impact op het klimaat  
in de hele waardeketen.

Deze drie domeinen hebben de grootste invloed op de klimaatimpact van het product.

KLIMAATGIDS
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PURE MATERIALEN

3
ALS U VOOR KINNARPS KIEST, KIEST U VOOR EEN GEZONDE 

WERKOMGEVING ZONDER ONNODIGE CHEMICALIËN. WERKNEMERS 

VOELEN ZICH BETER EN KUNNEN GECONCENTREERDER WERKEN.  

WE WILLEN GEEN MATERIALEN GEBRUIKEN DIE EEN NEGATIEVE 

INVLOED HEBBEN OP DE MENSEN OF HET MILIEU.
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VAN ALLE STOFFEN VAN KINNARPS  
COLOUR STUDIO HEBBEN HET EU  

ECOLABEL OF OEKO-TEX-KEURMERK

69%

Veel materialen en producten bevatten stoffen 
die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de 
gezondheid van de mensen. Die stoffen kunnen van 
nature in de grondstof zitten of worden toegevoegd 
wanneer het meubilair wordt geproduceerd. 
Ze kunnen een negatief effect hebben door 
rechtstreeks contact of door verspreiding in 
de lucht. Vluchtige organische stoffen (VOS) 
worden vaak gebruikt als oplosmiddel in de 
meubelindustrie. VOS zitten in verschillende 
soorten lijm en lak, en worden verspreid in de lucht 
die we inademen, wat kan leiden tot hoofdpijn en 
concentratieproblemen. 

In de Kinnarps Groep hebben we ons gebruik 
van VOS met 47% verminderd sinds 2012. In 2016 
alleen al daalde het gebruik van VOS in onze eigen 
productievestigingen met 10%.

Onze producten bevatten geen schadelijke 
stoffen die op de REACHkandidaatslijst van 
bijzonder gevaarlijke stoffen staan. De belangrijke 
cijfers die worden vermeld, hebben betrekking 
op onze eigen productievestigingen in Kinnarp, 
Skillingaryd en Worms, en de merken Drabert en 
Kinnarps. Andere merken van de Groep werken 
actief met pure materialen door hun leveranciers  
op te volgen en de criteria van The Better Effect 
Index toe te passen. 

UITDAGING 
Chemicaliën worden gebruikt in lak, lijm en verf  
om oppervlakken te creëren die bestand zijn tegen  
vloeistoffen en reinigingsmiddelen. Dat is een  
belangrijke eigenschap in omgevingen waar strenge  
eisen worden gesteld inzake reiniging en ontsmetting,  
zoals ziekenhuizen, scholen en restaurants. Maar 
dergelijke oppervlaktebehandelingen voldoen niet  
aan de eisen van de toonaangevende milieu
keurmerken. Onze grootste uitdaging is oppervlakte 
behandelingen te ontwikkelen die voldoen aan 
strenge milieueisen én hoge kwaliteitseisen.

KUNSTSTOF
De vulling van veel stoelen van de merken Kinnarps 
en Draberts wordt vervaardigd in onze eigen fabriek 
in Skillingaryd. We zijn gestopt met het gebruik van 
het gevaarlijke isocyanaat TDI en gebruiken nu het 
’vriendelijkere’ MDI, dat zorgt voor een veiligere 
productie. Het schuim bevat geen vlamvertragers. 
Alle kunststof in het meubilair van de Groep is vrij 
van bisfenol A en ftalaten.

HOUT
Bij de productie van spaanplaat wordt lijm gebruikt 
die formaldehyde bevat. Al onze spaanplaten 
voldoen aan de E1vereisten, wat betekent dat er 
heel weinig formaldehyde vrijkomt. Het merendeel 
van onze spaanplaten heeft slechts de helft of 
minder van de E1waarden.

METAAL
Zeswaardig chroom is een allergene en 
kankerverwekkende stof. Daarom gebruiken we 
alleen driewaardig chroom in onze producten.  
Dat is een beter alternatief.

TEXTIEL
Alle stoffen van Kinnarps Colour Studio zijn 
vrij van vlamvertragers en azokleurstoffen. In 
plaats daarvan gebruiken we wol, dat van nature 
vlamvertragend is, of polyesterweefsel met 
een vlamvertragende vezelstructuur. 69% van 
de stoffen van Kinnarps Colour Studio hebben 
een milieukeurmerk (EU Ecolabel of OekoTex
keurmerk).

ELEKTRONICA
Elektronica bevatten metalen en chemicaliën 
die milieu en gezondheidsproblemen kunnen 
veroorzaken. We eisen dat onze leveranciers de 
RoHSrichtlijn naleven, die het gebruik van bepaalde 
zware metalen en vlamvertragers in elektronica 
beperkt of verbiedt.  Lood, kwik, cadmium, 
zeswaardig chroom en de vlamvertragers PDD  
en PBDE zijn verboden. 
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HET EFFECT VAN PURE MATERIALEN

(TON)

DOEL
STELLING 

2020

BELANGRIJKE CIJFERS

LANGETERMIJNDOELSTELLING. TEGEN 2030 ZAL DE KINNARPS GROEP GEEN 
MATERIALEN MEER GEBRUIKEN DIE ZIJN GECLASSIFICEERD ALS SCHADELIJK 

VOOR DE GEZONDHEID OF HET MILIEU, OF DIE EEN NEGATIEVE INVLOED HEBBEN 
OP DE GEZONDHEID OF HET MILIEU. DEZE DOELSTELLING IS GEKOPPELD AAN 
DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLING 12 VAN DE VN, ’DUURZAME CONSUMPTIE 
EN PRODUCTIE’, DIE EEN VERANTWOORD EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN NATUURLIJKE 
HULPBRONNEN MOET WAARBORGEN. EEN DOELSTELLING DIE WE ZULLEN BEREIKEN 
DOOR INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING EN NIEUWE PRODUCTIEMETHODES. 

GEBRUIK VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) (TON)*

* De belangrijke cijfers hebben betrekking op onze eigen productie  
in Kinnarp, Skillingaryd en Worms (Drabert en Kinnarps)

u	ANALYSE EN OPVOLGING
In 2016 daalde het gebruik van VOS in 
onze eigen productievestigingen met 
10%. In Skillingaryd werd het gebruik van 
VOS gehalveerd door lijm op basis van 
oplosmiddelen te vervangen door lijm op 
waterbasis of smeltlijm. In Worms wordt er niet 
meer gereinigd met pure oplosmiddelen, maar 
met alternatieven met een oplosmiddelgehalte 
van 19% en 5%. In Kinnarp hebben we de 
doelstelling bereikt door per reinigingsbeurt 
30% minder verdunningsmiddel te gebruiken  
bij de reiniging van lakmachines.

In de Kinnarpsfabriek gebruiken we uvlak 
op gladde oppervlakken in fineer. Dit zorgt 
voor een duurzaam oppervlak met heel kleine 
hoeveelheden VOS. 

Capella en Pserie van Kinnarps werden 
getest in een klimaatkamer om te meten welke 
chemicaliën ze afgeven. De testresultaten lagen 
ver onder de grenswaarden, wat betekent dat 

deze gamma’s een extreem lage VOSuitstoot 
hebben en punten opleveren voor de LEED
gebouwcertificatie. 
NC Nordic Care heeft zijn zuurhardende lakken 
bij een aantal producten vervangen door 
milieuvriendelijkere lakken op waterbasis. 

De Entradastoel van Drabert werd 
vroeger geproduceerd met een lijm op basis 
van oplosmiddelen. In 2016 werd deze lijm 
vervangen door een smeltlijm die niet is 
geclassificeerd als schadelijk voor het milieu  
of de gezondheid. Op die manier wordt een 
betere werkomgeving gecreëerd, zowel voor  
de mensen die de stoel produceren als voor  
de mensen die hem gebruiken. 

u	DOELSTELLING
Tegen 2020 zal de VOSuitstoot in onze eigen 
productievestigingen zijn gedaald met 20% 
tegenover het basisjaar 2015.
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EENVOUDIGERE CERTIFICATIE

Steeds meer vastgoedontwik
kelaars willen duurzaamheids
certificaten krijgen voor hun 
gebouwen, bijvoorbeeld van 
LEED. Daarin worden vereisten 
opgenomen met betrekking tot 
de luchtkwaliteit in het gebouw 
en de hoeveelheid chemicaliën 
die vrijkomt door de inrichting. 
Het interieurontwerp speelt  
hierbij een belangrijke rol. 

HET EFFECT VAN PURE MATERIALEN
HOGERE PRODUCTIVITEIT

Uit onderzoek is gebleken dat het 
vermogen van werknemers om te 
denken en beslissingen te nemen 
toeneemt in gebouwen met een 
milieukeurmerk omdat de VOS 
en CO2uitstoot lager is (National 
Institute of Environmental Health 
Sciences of NIH).

BETERE WERKOMGEVING
We komen elke dag in contact met 
chemicaliën en andere producten. 
Onderzoekers hebben verbanden 
gevonden tussen hormoon
ontregelaars en zwaarlijvigheid, 
diabetes type 2, hormoon
gerelateerde kanker, vruchtbaar
heidsproblemen, allergieën en 
astma. Bij het gebruik van pure 
materialen wordt het risico op 
ziektes verminderd. 

MINDER OPLOSMIDDELEN  
SINDS 2012

47%
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VERMIJD!
FTALATEN. Gebruikt als verzachters in kunststof 
en rubber. Ook gebruikt in verf en lijm. Vermoedelij
ke hormoonontregelaars.

VLAMVERTRAGERS. Gebruikt in textiel en  
kunststof. Sommige zijn hormoonontregelaars.

BISFENOL A. Gebruikt in kunststof, lak en lijm. 
Hormoonontregelaar.

FORMALDEHYDE. Kan aanwezig zijn in de lijm in 
spaanplaat, in textiel en leer. Allergeen bij contact 
met de huid en kankerverwekkend.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS). 
Aanwezig in verf, lak, lijm en reinigingsmiddelen. 
Kunnen hoofdpijn, concentratieproblemen en een 
slechte luchtkwaliteit veroorzaken.

CHEMICALIËN OP DE REACH-KANDIDAATS-
LIJST. Doe navraag bij de producent, die wettelijk 
verplicht is u in te lichten.

KIES!
PRODUCTEN MET EEN MILIEUKEURMERK. 
Möbelfakta en NF Environnement zijn goede  
alternatieven.

LAK OP WATERBASIS. Zorgt ervoor dat er  
weinig of geen VOS vrijkomen.

BOVENBLAD IN LAMINAAT. Bij strenge eisen 
inzake reiniging met vloeistoffen en ontsmettings
middelen kunt u gelakte oppervlakken vervangen 
door hogedruklaminaat.

STOFFEN MET EEN MILIEUKEURMERK. Het 
EU Ecolabel en OekoTexkeurmerk garanderen dat 
de stoffen geen schadelijke chemicaliën bevatten.

GIDS VOOR PURE 
MATERIALEN



39

De Entrada IIbureaustoel van Drabert en het Spaceopbergelement en de 
Oberonwerktafel van Kinnarps. Entrada werd vroeger geproduceerd met 
een lijm op basis van oplosmiddelen. In 2016 werd deze lijm vervangen 
door een smeltlijm die niet is geclassificeerd als schadelijk voor het 
milieu of de gezondheid. Op die manier wordt een betere werkomgeving 
gecreëerd, zowel voor de mensen die de stoel produceren als voor  
de mensen die hem gebruiken.
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Embrace, echt verrukkelijk. 
Bij de ontwikkeling van Embrace hebben 
we strenge eisen gesteld inzake ontwerp 
en materialen. Alle gebruikte materialen 
moesten voldoen aan de eisen voor het 
toekennen van milieukeurmerken, en de 
samenstelling van alle componenten 
werd gecontroleerd. 

INGREDIËNTEN
20 g gist of 1 el roggezuurdesem
1 el melasse
Ca. 4,5 dl water
0,5 dl berkmeel van Kinnarps
1,5 dl grof roggemeel (bio)
3 dl fijn roggemeel (bio)
2 dl tarwemeel (bio)
1 tl zeezout

BEREIDING
Verkruimel de gist in een kom  
en los hem op in lauw water.
Voeg het berkmeel, de melasse 
en het zout toe. Meng daarna de 
rest van de ingrediënten door het 
mengsel en laat het ongeveer een 
uur rijzen op kamertemperatuur. 
Als u zuurdesem gebruikt, verdub
belt u de rijstijd. Kneed het deeg 
en doe het in een broodvorm naar 
keuze. Laat het rijzen gedurende 
ongeveer 45 minuten of tot het 
volledig gerezen lijkt. Stel de oven 
in op 180 °C. Bak gedurende 50 mi
nuten of tot het brood een mooie 
korst heeft. Neem het brood uit de 
vorm en laat het een nacht rusten.

BAK ONS  
EMBRACE-BROOD!

Kinnarps heeft in 2016 deelgenomen aan de Almedalen Week om te 
praten over chemicaliën in meubilair en de mensen inzicht te geven in de 
manier waarop die chemicaliën een negatieve invloed hebben op onze 
gezondheid. We willen dat steeds meer mensen zich bewust worden 
van het probleem en pure materialen eisen bij interieurontwerp! Uit een 
enquête die we zelf hebben uitgevoerd, blijkt dat veel Zweden (negen  
van de tien ondervraagden) zich zorgen maken over chemicaliën in 
producten, maar dat slechts de helft van hen (49%) zich ervan bewust  
is dat meubilair chemicaliën kan afgeven of bevatten die schadelijk zijn 
voor de gezondheid. We hebben ook gepraat over de manier waarop 
Kinnarps werkt met pure materialen bij de ontwikkeling en de productie, 
én er waren boterhammen. Voor die boterhammen werd meel gebruikt 
dat was gemaakt van onze Embracetafel, die wordt geproduceerd met 
berk met het FSC®keurmerk. Dit hout is zo puur dat u het kunt opeten. 
En de vezels krijgt u er gratis bij!
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ALS U VOOR KINNARPS KIEST, WEET U DAT DE PRODUCTEN WORDEN 

GEMAAKT IN EEN GOEDE WERKOMGEVING. WE LATEN ONS NIET LEIDEN 

DOOR WAT ER WORDT VERTELD, MAAR GAAN ZELF TER PLAATSE  

KIJKEN BIJ ONZE LEVERANCIERS. BINNENKORT HEBBEN WE AL  

ONZE LEVERANCIERS MET EEN HOOG RISICO GECONTROLEERD. 

MAATSCHAPPELIJKE  
VERANTWOORDELIJKHEID

4
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 VAN ONZE LEVERANCIERS MET EEN  
HOOG RISICO WERDEN GECONTROLEERD

79%

We willen er zeker van zijn dat onze producten 
onder maatschappelijk aanvaardbare omstandig
heden worden geproduceerd, met goede arbeids
omstandig heden, een eerlijk loon en de nodige 
verzekeringen. Onze maatschappelijke verantwoor
delijkheid beperkt zich niet tot de arbeidsomstan
digheden in onze eigen fabrieken, maar ook bij 
onze leveranciers in elke fase. Daarvoor hebben we 
informatie nodig. Een schriftelijke garantie van de 
leverancier is niet genoeg. Als we de minste reden 
hebben om aan te nemen dat de omstandig heden 
niet goed zijn, is het onze verantwoordelijkheid om 
de leverancier op te volgen en verbeteringen aan te 
brengen. Dat doen we door risicoanalyses en audits 
ter plaatse uit te voeren. 

WERKWIJZE
Al onze leveranciers moeten onze gedragscode 
voor leveranciers ondertekenen. Daarin maken we 
duidelijk wat we verwachten en eisen op het vlak 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
code is gebaseerd op het Global Compact van de 
VN. Naast deze basiseisen stellen we ook materi
aalspecifieke eisen voor het geleverde materiaal, 
gebaseerd op de eisen voor het toekennen van mi
lieukeurmerken. We kopen voornamelijk materialen 
en componenten die daarna worden verwerkt en/
of gemonteerd in onze eigen productievestigingen, 
maar we kopen ook kantenklare producten. De 
eisen blijven wel altijd dezelfde en we controleren 
de hele toeleveringsketen, tot aan de productie van 
de componenten. Daarna voeren we een risicoana
lyse van de leveranciers uit. Die is gebaseerd op het 
productieproces en de kennis van de industrie van 
het land waar de productie is gevestigd. Als we oor
delen dat er een verhoogd risico bestaat dat er niet 
wordt voldaan aan de eisen in onze code, voeren  
we ter plaatse bij de leverancier een audit uit. Audits 
worden ook uitgevoerd voor alle nieuwe leveran
ciers. Audits ter plaatse hebben meerdere doelen, 
waaronder risicobeoordeling en het creëren van een 
basis voor risicovermindering. Allereerst krijgen de 
leveranciers de kans om zich te ontwikkelen en ver
volgens aan alle eisen te voldoen. Na de audit wordt 
er een rapport opgesteld waarin wordt gewezen op 
eventuele tekortkomingen die de leverancier moet 
rechtzetten. Als de leverancier niet voldoet aan de 
eisen en de tekortkomingen niet rechtzet, wordt de 

samenwerking beëindigd. Als een nieuwe leveran
cier niet voldoet aan de vereiste normen, sluiten we 
geen contract met hem.

OPVOLGING VAN EEN LEVERANCIER  
IN LITOUWEN
Een voorbeeld van een succesvolle leveranciers
audit heeft betrekking op het voor gevormd 
bovenblad voor de Vipertafel van Materia. Bij 
een eerste audit in het pand van de leverancier 
in Litouwen hadden we grote en kleine tekort
komingen vastgesteld. Er werden bijvoorbeeld 
geen brandoefeningen georganiseerd, er waren 
alleen veiligheidsinformatiebladen in het kantoor 
en niet in de productieruimte; de kwaliteit van de 
kantine, kleedkamers en douches liet te wensen 
over, en er waren geen ademmaskers voor het per
soneel bij het lakken. De leverancier nam corrige
rende maatregelen en tijdens een opvolgingsaudit 
in 2016 stelden we vast dat de leverancier veel 
verbeteringen had aangebracht, waaronder nieuwe 
kleedkamers, een nieuwe personeelskantine en 
de vervanging van het ventilatiesysteem om de 
hoeveelheid stof te verminderen. De leverancier 
had ook gewerkt aan een betere kennis van de 
werkomgeving, hij had brandoefeningen georgani
seerd en hij had gezorgd voor eerstehulpmateriaal 
op verschillende plaatsen in de productieruimte. Er 
waren ook ademmaskers beschikbaar voor al het 
personeel dat met of in de buurt van de lakinstal
latie werkt. De grootste tekortkomingen waren  
dus rechtgezet. 
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Viper van Materia is een van de producten waarvoor een audit ter plaatse bij  
de leverancier werd uitgevoerd, die heeft geleid tot een aantal verbeteringen. 

UITDAGING
Als we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
op een doeltreffende manier willen nemen, is alleen 
eisen stellen niet voldoende. We moeten die eisen 
ook opvolgen en ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk 
worden nageleefd. Over het algemeen moet 
de industrie inspanningen leveren voor een 
betere opvolging. 

De noodzaak van een nog betere opvolging 
geldt natuurlijk ook voor de eigen activiteiten van  
de Kinnarps Groep. We moeten weten waar een 
component eigenlijk wordt geproduceerd en in  

 
welke omstandigheden dat gebeurt. Daarom 
hebben we soms kennis van de toeleveringsketen 
nodig die verder gaat dan de fase van de eerste 
leverancier. Een specifieke uitdaging waarmee de 
meubelindustrie wordt geconfronteerd, is dat veel 
kleinere meubelcomponenten, zoals schroeven 
en koppelingen, worden geproduceerd in China. 
China is een moeilijk te controleren markt en een 
voorbeeld van een land met een hoog risico als het 
gaat om arbeidsomstandigheden en lonen. Hier is 
het belangrijker om de naleving te controleren.
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 79%

AANDEEL VAN HET AANKOOPVOLUME (IN SEK)  
MET EEN HOOG RISICO WAARBIJ MET EEN AUDIT IS  

GECONTROLEERD OF DE GEDRAGSCODE WORDT NAGELEEFD*

* Aankoop van de producten uit ons eigen gamma

u	ANALYSE EN OPVOLGING
De meerderheid van onze leveranciers is 
gevestigd in NoordEuropa. Een klein deel is 
gevestigd in China. Om rechtstreeks te kunnen 
samenwerken met die leveranciers, hebben we 
een aankoopkantoor opgericht in Shanghai. Op die 
manier worden we ondersteund door lokale mensen 
die de taal en de cultuur kennen, waardoor het 
gemakkelijker wordt om samen met de leveranciers 
te werken aan ontwikkeling. 

De resultaten van de audits tonen aan dat de 
omstandigheden bij onze leveranciers, over het 
algemeen, heel goed zijn. Als er tekortkomingen 
zijn, zijn dat meestal kleine gebreken in verband 
met de brandveiligheid, bijvoorbeeld geblokkeerde 
brandkranen of brandapparatuur die niet is gelabeld. 
Het gebeurt ook dat er wel beschermingsmiddelen 
beschikbaar zijn, maar dat ze niet worden gebruikt. 
In Azië kunnen er ook andere tekortkomingen zijn 
in verband met de werkuren, een veelvoorkomend 
probleem bij gastarbeiders. Tekortkomingen in de 
werkomgeving bij het omgaan met chemicaliën 
komen ook voor in de vorm van gebrekkige 
beschermingsmiddelen. Bij de opvolging van  

de maatregelen die de leveranciers hebben 
genomen, zien we dat de situatie is verbeterd  
en dat ons werk resultaat heeft opgeleverd. 
Materia, NC Nordic Care en Skandiform kopen 
zowel componenten als kantenklare producten. 
Hier werden er ook audits uitgevoerd bij 
onderleveranciers en we hebben de leveranciers 
begeleid en geholpen om regelmatig audits uit te 
voeren bij hun onderleveranciers.

Bij zes van de vijftien nieuwe leveranciers  
in 2016 hebben we een audit uitgevoerd. Dat 
betekent dat negen leveranciers nog moeten 
worden gecontroleerd. 
We concentreren ons op leveranciers van 
materialen en componenten, en in de loop van het 
jaar hebben we activiteiten samengebracht bij de 
leveranciers die onze eisen het best naleven. Dat 
geeft ons de kans om nauwer samen te werken.

u	DOELSTELLING
Tegen 2020 zal 100% van het aankoopvolume met 
een hoog risico gecontroleerd zijn door middel van 
een audit. 

BELANGRIJKE CIJFERS

LANGETERMIJNDOELSTELLING. TEGEN 2030 ZULLEN WE ZORGEN VOOR EEN GOE
DE WERKOMGEVING DIE BIJDRAAGT AAN DE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 
OP PLAATSEN WAAR WIJ OF ONZE PARTNERS ACTIEF ZIJN. DEZE DOELSTELLING IS 
GEKOPPELD AAN  DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 8 EN 10 VAN DE VN: 

’WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI’ EN ’MINDER ONGELIJKHEID’. WE ZULLEN DEZE 
DOELSTELLING BEREIKEN DOOR ONZE TOELEVERINGSKETEN IN KAART TE BRENGEN EN DE 
RISICO’S ERVAN TE BEOORDELEN, BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN OPVOLGINGEN TER 
PLAATSE. EEN NAUWE SAMENWERKING MET ONZE LEVERANCIERS IS EEN BASISVEREISTE 
OM TE KUNNEN BIJDRAGEN AAN GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.
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Lichaamsbeweging tijdens de pauze bij Materia in Tranås.

HET EFFECT VAN  
MAATSCHAPPELIJKE  

VERANTWOORDELIJKHEID

EEN ANDERE HOUDING
Maatschappelijke eisen gaan 
ongezonde concurrentie 
tegen en verminderen het 
aantal leveranciers dat 
hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheden  
niet nakomt.

EEN ZUIVER GEWETEN
Door eisen inzake 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te stellen 
helpt u ervoor te zorgen dat 
de mensen die de producten 
produceren, in goede 
omstandigheden en in een  
goede omgeving kunnen werken.

In deze situaties is het belangrijk om heel  
aandachtig te zijn. Ga na of er een systeem  

is uitgewerkt om ervoor te zorgen dat aan de 
verschillende eisen wordt voldaan.

RISICOLANDEN
Wordt het product geproduceerd in, of bevat het componenten uit,  

een land op de lijst met risicolanden van het BSCI?
(Het Business Social Compliance Initiative is een Europees 

samenwerkingsinitiatief van bedrijven die de arbeidsomstandigheden  
in de wereldwijde toeleveringsketen willen verbeteren.)

WERKMETHODE
Is de productie arbeidsintensief? Is er veel handarbeid of  

ongeschoolde arbeid, wat een risico op kinderarbeid kan inhouden?  
Is er seizoen of gastarbeid op de markt?

CHEMICALIËN 
Worden er veel chemicaliën gebruikt bij de productie of brengt ze op een 
andere manier aanzienlijke gezondheids en milieurisico’s met zich mee?

VERANTWOORDELIJKHEIDSGIDS
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ALS U VOOR KINNARPS KIEST, KUNT U ZUINIG OMGAAN MET UW 

HULPBRONNEN. WE HELPEN U OM OUD MEUBILAIR TE RENOVEREN EN 

TE HERGEBRUIKEN. WAT U NIET MEER NODIG HEBT, WORDT OP EEN 

VERANTWOORDE MANIER OPNIEUW VERKOCHT OF GERECYCLEERD.  

WE WILLEN DE BESTE IN DE INDUSTRIE ZIJN WAT BETREFT HET 

CREËREN VAN CIRCULAIRE OPLOSSINGEN EN PRODUCTEN  

DIE LANGER MEEGAAN. 

HERGEBRUIK

5
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Het geluidsabsorberende paneel Prim bestaat voor 50% uit gerecycleerd materiaal. 25% is stofafval van onze fabriek  
in Skillingaryd en 25% is gerecycleerd PET.

Hulpbronnen beheren in de vorm van hergebruik 
en renovatie is een wereldwijde megatrend. Dit 
initiatief wordt aangemoedigd door de EU, die 
momenteel nieuwe criteria voor de aankoop van 
kantoormeubilair ontwikkelt. De criteria, die een 
richtlijn voor groene aankopen vormen, hebben de 
volgende fundamentele vraag als uitgangspunt: is 
het echt nodig dat uw organisatie nieuw meubilair 
koopt? Of kunt u oud meubilair renoveren of 
hergebruiken? 

THE BETTER LOOP
Als één van de grootste leveranciers van interieur
oplossingen in Europa willen we een bedrijfsmodel 
en diensten kunnen bieden die voldoen aan de eisen 
van de klanten inzake inventarisering, renovatie en 
upgrading. In ons aanbod ’The Better Loop’ hebben 
we diensten en materialen verzameld die circulaire 
meubelstromen mogelijk maken en de levensduur van 
de producten verlengen. In de context van ’The Better 
Loop’ hebben we drie verschillende strategische 
domeinen geïdentificeerd: Re:fresh, Re:use en 
Re:cycle. 

In 2016 zijn we ook gestart met de ontwikkeling 
van een nieuw circulair bedrijfsmodel. Dat werk 
is nog niet afgerond, maar het is onze ambitie 
om circulair denken in elke fase te integreren. We 
willen onze klanten helpen zuiniger om te gaan met 
hulpbronnen en de levensduur van de producten  
die in omloop zijn, te verlengen.

ONTWIKKELINGSPROJECT
In het kader van een pilootproject hebben we 
deelgenomen aan het project ’Circular business 
innovation for regional furniture flows’, samen met 
Viktoria Swedish ICT AB. Bij dit project hebben we 
onderzocht hoe bedrijven banen kunnen creëren, 

winst kunnen maken en hun productie concurrerend 
kunnen maken door het gebruik van hulpbronnen 
aanzienlijk te verminderen. In samenwerking met 
onze klanten hebben we ook bedrijfsmodellen 
en aanbiedingen gebaseerd op hergebruik, 
upgrading en renovatie uitgewerkt. We hebben 
ook deelgenomen aan een project rond ’Duurzame 
industriële ontwikkeling’, dat werd uitgevoerd in 
samenwerking met het milieusecretariaat van de 
provincie Västra Götaland en het Centrum voor 
Industriële Ontwikkeling. Het was een pilootproject 
voor het hergebruik van meubilair. In samenwerking 
met klanten hebben we onder andere bepaald welk 
kwaliteitsniveau meubilair minimaal moet hebben 
om te kunnen worden hergebruikt.

5
96%

 VAN ONS RESTMATERIAAL WORDT  
GERECYCLEERD OF IS BESTEMD  

VOOR ENERGIEPRODUCTIE
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Ons ontwikkelingswerk, waarbij we er nu al naar 
streven om producten met een lange levensduur 
te creëren, vormt de basis van ons circulair 
aanbod. De producten moeten een hoge kwaliteit 
hebben, met een ontwerp dat de tand des tijds 
weerstaat. Bovendien moet het mogelijk zijn om 
de producten te hergebruiken en te renoveren en 
versleten onderdelen te vervangen. Met het oog 
op de eindrecyclage moeten alle componenten 
gemakkelijk kunnen worden losgemaakt en 
gerecycleerd. Onze ontwerpstrategie is hierbij 
bepalend. 

Momenteel wordt onze recyclage alleen 
gemeten aan de hand van belangrijke cijfers over de 
recyclage van materialen in onze activiteiten  
en onze productie. 

 Zodra ons circulair bedrijfsmodel is ingevoerd, 
zal het een uitdaging zijn om ook te rapporteren 
over hergebruik en renovatie in de vorm van 
relevante belangrijke cijfers.

UITDAGING
De allerbeste manier om de impact op het milieu 
van een product te verminderen is de levensduur 
te verlengen. Net als vele andere industrieën heeft 
onze industrie lang gewerkt met lineaire stromen 
en bedrijfsmodellen. Dat betekent dat er geen 
doeltreffende infrastructuur is om in te spelen op 
de vraag van de markt naar renovatie en hergebruik. 
Het risico bestaat dat de projecten onpraktisch 
en duur zullen zijn. Als producten renoveren en 
hergebruiken duurder is dan nieuwe producten 
kopen, zullen de klanten minder geneigd zijn om te 
kiezen voor hergebruik. De belangrijkste uitdaging 
voor de Kinnarps Groep is nieuwe hulpbronefficiënte 
producten en aanbiedingen ontwikkelen voor 
activiteiten die grote veranderingen ondergaan, 
zowel op organisatorisch als op technologisch vlak. 
Nieuwe manieren van werken en digitale trends 
maken het des te noodzakelijker dat we  
snel kunnen reageren en ons bedrijfsmodel  
snel kunnen aanpassen. 

DE PRODUCTEN MOETEN EEN HOGE KWALITEIT HEBBEN, MET EEN ONTWERP 
DAT DE TAND DES TIJDS WEERSTAAT. BOVENDIEN MOET HET MOGELIJK ZIJN 
OM DE PRODUCTEN TE HERGEBRUIKEN EN TE RENOVEREN EN VERSLETEN 
ONDERDELEN TE VERVANGEN.

Zo creëren we ’The Better Loop’

RE:CYCLE
Als alle andere mogelijkheden 
voor hergebruik of herproductie 
zijn uitgeput, is er nog maar één 
optie: recyclage. Met de hulp van 
gekwalificeerde partners zorgen  
we ervoor dat de producten op een  
verantwoorde manier uit elkaar 
worden gehaald en worden 
gerecycleerd. 

GIDS VOOR HERGEBRUIK

RE:FRESH 
Sommige producten kunnen 
eenvoudig worden geüpgraded of 
gerenoveerd, bijvoorbeeld door 
ze opnieuw te lakken, te reinigen 
of opnieuw te bekleden. Een oude 
tafel kan een nieuw bovenblad 
of nieuwe bedieningsuitrusting 
krijgen. Een stoel kan worden 
uitgerust met nieuwe armleggers.

RE:USE 
We bieden een inventarislijst 
aan waarin we overlopen welke 
producten kunnen worden 
hergebruikt in het nieuwe 
interieurontwerp.
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COMPOSTAFVAL

GEVAARLIJK AFVAL

STORTAFVAL

MATERIAAL VOOR 
ENERGIEPRODUCTIE

MATERIAAL VOOR  
RECYCLAGE

AANDEEL VAN DE TOTALE HOEVEELHEID AFVAL  
DAT WORDT GERECYCLEERD*

* Productie in Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås en Vinslöv, ISOgecertificeerde  
verkoopkantoren in Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

u	ANALYSE EN OPVOLGING
We hebben de doelstelling bereikt om 30% van ons 
afval te laten recycleren. Dit komt deels omdat we 
nu meer afval laten recycleren, maar ook deels 
omdat het gebruik van briketten uit houtafval van 
onze productie in Kinnarp, Skillingaryd en Worms is 
verminderd. Het stortafval bestaat voornamelijk uit 
as van onze ketels. De hoeveelheid stortafval is licht 
toegenomen, vooral door het afval van de renovatie 
van de ketels in Kinnarp en Skillingaryd. Slechts 
een klein deel van de totale afvalhoeveelheid is 
keukenafval, dat wordt verwerkt tot compost en 
wordt gebruikt voor de productie van biogas. In 
Kinnarp zijn we begonnen met het verzamelen van 
ITapparatuur, die we naar een recycler sturen die 

de producten hergebruikt in plaats van alleen de 
materialen te recycleren. We verminderen ook de 
hoeveelheid afval van verpakkingsmateriaal door 
de producten van de merken Kinnarps en Drabert 
te vervoeren in dekens die we hergebruiken na de 
levering aan de klant. 

u	DOELSTELLING
Het blijft onze uitdaging om het huidige recyclage
niveau aan te houden. Daarom is het onze 
bedoeling ervoor te zorgen dat het recyclageniveau 
tot 2020 stabiel blijft op 30%. Op lange termijn 
wordt er geen afval meer naar de stortplaats 
gebracht. 

BELANGRIJKE CIJFERS

LANGETERMIJNDOELSTELLING. TEGEN 2030 ZULLEN AL ONZE INTERIEUROPLOSSINGEN 
EN DIENSTEN DEEL UITMAKEN VAN EEN CIRCULAIRE STROOM. DEZE DOELSTELLING 

IS GEKOPPELD AAN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLING 12 VAN DE VN, ’DUURZAME 
CONSUMPTIE EN PRODUCTIE’. OM DIE DOELSTELLING TE BEREIKEN ZIJN WE BEZIG MET  
DE ONTWIKKELING EN DE VERFIJNING VAN CIRCULAIRE BEDRIJFSMODELLEN, PRODUCTEN, 
INTERIEUROPLOSSINGEN EN DIENSTEN. HET IS ONZE AMBITIE OM MEER GERECYCLEERDE 
MATERIALEN IN ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN EN INNOVATIEVE MANIEREN TE VINDEN  
OM HET AFVALMATERIAAL VAN ONZE ACTIVITEITEN TE GEBRUIKEN. 
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** Het aandeel gerecycleerd gegoten aluminium ligt tussen 60% en 95%,  
 afhankelijk van de leverancier en de component.

u	ANALYSE EN OPVOLGING
We streven ernaar gerecycleerd materiaal te 
gebruiken in onze producten. De mogelijkheden 
voor het gebruik van gerecycleerde materialen 
zijn echter beperkt door hun beschikbaarheid 
op de markt, maar ook omdat de materialen 
niet voldoen aan onze kwaliteitseisen. Er zijn 
redelijk veel mogelijkheden voor het gebruik 
van gerecycleerd metaal. We gebruiken 
bijvoorbeeld 100% gerecycleerd magnesium in 
de Capellabureaustoel. Gerecycleerd kunststof 
voldoet echter zelden aan onze kwaliteits en 
milieueisen, en wordt daarom alleen in beperkte 
mate gebruikt, bijvoorbeeld in hoezen. In het 
kader van onze verschillende activiteiten 
onderzoeken we de mogelijkheden om afval 
van de productie te gebruiken in nieuwe 
producten. Een voorbeeld is de Patchkruk van 

Materia, die uitgebreider wordt beschreven 
op pagina 80. Eén stof in ons gamma is 
gemaakt van 100% gerecycleerd polyester. 
Er zijn meer gerecycleerde stoffen, maar die 
voldoen vaak niet aan onze kwaliteitseisen. 
Ze hebben minder goede eigenschappen 
wat betreft kleurvastheid en continuïteit 
van de collectie. Kwaliteit is een belangrijke 
duurzaamheidsfactor omdat de stof lang 
moet meegaan en er lang goed moet uitzien. 
Naarmate de technologie verbetert denken we 
dat we meer gerecycleerd en recycleerbaar 
textiel dat voldoet aan onze kwaliteitseisen, 
zullen kunnen toevoegen aan ons gamma. 
We nemen deel aan onderzoeksprojecten die 
er bijvoorbeeld op gericht zijn gerecycleerd 
biologisch textiel te ontwikkelen.

BELANGRIJKE CIJFERS

STAALSPAANPLAATGEGOTEN
ALUMINIUM

MAGNESIUM

GEBRUIK VAN GERECYCLEERDE MATERIALEN IN DE PRODUCTIE* 
* Aankoop van grondstoffen voor de productie in Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås en Vinslöv
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** Het aandeel gerecycleerd gegoten aluminium ligt tussen 60% en 95%,  
 afhankelijk van de leverancier en de component.

VERANTWOORDE  
RECYCLAGE
Gerecycleerd materiaal gebruiken 
en ervoor zorgen dat het product 
kan worden gerecycleerd aan het 
einde van zijn levensduur, is een 
goede manier om het gebruik  
van hulpbronnen te verminderen.

HET EFFECT VAN HERGEBRUIK
LANGETERMIJN-
INVESTERING
Producten die samen met het 
interieurontwerp kunnen worden 
aangepast, hebben ook een 
langere levensduur. Het moet 
mogelijk zijn om onderdelen te 
veranderen of toe te voegen voor 
een nieuwe look, bijvoorbeeld een 
stof of een bovenblad vervangen.

LANGERE  
LEVENSDUUR
De beste manier om de impact 
op het milieu van een product 
te verminderen is het langer te 
gebruiken. Producten die kunnen 
worden gerenoveerd of opgefrist, 
hebben een langere levensduur. 
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ERGONOMIE
ALS U VOOR KINNARPS KIEST, CREËERT U CREATIEVE 

WERKOMGEVINGEN MET VEEL ENERGIE. ONZE 

ERGONOMISCHE OPLOSSINGEN ZORGEN ERVOOR DAT  

DE WERKNEMERS ZICH GOED VOELEN EN BETER  

KUNNEN PRESTEREN. IN EEN TIJD WAAR ALLES  

STEEDS SNELLER GAAT, CREËREN WE  

INNOVATIEVE NIEUWE PRODUCTEN  

WAARBIJ DE MENSEN CENTRAAL STAAN. 

6



55

HOGERE EFFICIËNTIE IN  
ACTIVIT Y-BASED K ANTOREN DAN  

IN TR ADITIONELE ’K ANTOORHOKJES’

14%

Boullée is een meubel met meerdere facetten en de 
eigenschappen van een ergonomische evenwichtsbal. 
De vorm gaat eentonig stilzitten tegen en biedt een 
dynamische zitervaring waarbij u kunt balanceren  
met behulp van het gewicht van uw lichaam. 

Bij de ontwikkeling van onze producten houden 
we rekening met de hele persoon. We werken 
vanuit een holistisch perspectief waarbij we onze 
beslissingen niet alleen baseren op het lichaam, 
maar ook rekening houden met alle menselijke 
behoeften, ook de psychologische. Steeds meer 
bedrijven en organisaties schakelen over naar 
activitybased kantoren waar de werknemers 
flexibeler en mobieler kunnen zijn, individueel 
kunnen werken of kunnen deelnemen aan 
vergaderingen. De traditionele individuele werkplek, 
waar u elke dag hetzelfde bureau en dezelfde 
stoel gebruikt, wordt vervangen door verschillende 
alternatieve werkomgevingen met een ander 
ontwerp, afhankelijk van wat de werknemers willen 
doen. Als ze correct worden uitgevoerd, creëren 
activitybased kantoren de ideale omstandigheden 
voor meer creativiteit en efficiëntie. Volgens een 
onderzoek van Superlab is de efficiëntie in een 
activitybased kantoor 14% hoger dan in een 
traditioneel kantoorhokje. 

Dankzij onze decennialange ervaring op het 
gebied van de ontwikkeling van ergonomische 
producten zijn wij als geen ander in staat om de 
mogelijkheden van het activitybased kantoor 
optimaal te benutten en verder te ontwikkelen. 
Dat doen we door flexibele oplossingen te creëren 

die ervoor zorgen dat individuen hun situatie in 
eigen handen hebben en die het risico op stress 
verminderen, bijvoorbeeld via Kinnarps Next 
Office™.  De gebruikers beslissen zelf of ze zich 
willen concentreren en in stilte willen werken, willen 
deelnemen aan een vergadering of een gezellig 
babbeltje willen maken.

De akoestische omgeving is belangrijk om het 
welzijn op de werkplek te verhogen en de stress 
te verminderen. We controleren de impact van de 
producten op de akoestische omgeving door hun 
geluidsabsorberend vermogen te meten. Daarna 
kunnen wij, voorschrijvers en klanten de resultaten 
van verschillende producten vergelijken in de 
onafhankelijke tool Acoustic Facts. 

UITDAGING
Zweden is een pionier op het vlak van ergonomisch 
ontwerp en voor de meeste mensen in de 
industrie is het vanzelfsprekend om producten te 
ontwikkelen vanuit een ergonomisch perspectief. 
Scandinavische bedrijven zijn zich bewust van 
het belang van ergonomie, maar ze hebben lang 
niet allemaal een ergonoom in dienst. Nieuwe 
bevindingen waaruit blijkt hoe belangrijk rechtstaan 
en rondwandelen tijdens de werkdag zijn voor de 
gezondheid, zijn niet altijd zo bekend bij bedrijven 
en hun werknemers. Hier moeten wij een gedeelde 
educatieve rol spelen. 

In verschillende soorten flexibele of open 
landschapskantoren bestaat altijd het risico dat 
er meer stress ontstaat door het lawaai of dat 
werknemers niet altijd weten waar ze die dag 
moeten werken. Wanneer een werkplek door veel 
mensen moet worden gebruikt, wordt het moeilijk 
om te voldoen aan de persoonlijke ergonomische 
behoeften. De producten moeten heel eenvoudig 
te begrijpen zijn en heel gemakkelijk kunnen 
worden aangepast, anders is het risico groot 
dat de gebruikers de ergonomie zullen negeren. 
Het fenomeen van flexibele kantoren en kleinere 
kantoorruimtes heeft zich snel ontwikkeld. Daarom 
is het belangrijk dat de effecten worden opgevolgd.

ERGONOMIE
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DOELSTELLING 2020

u	ANALYSE EN OPVOLGING
Hoe goed we erin slagen om onze beloftes 
aan de klanten na te komen, wordt in de eerste 
plaats gemeten met behulp van ons klantte
vredenheidsonderzoek (NPS). We stelden de 
volgende vraag: ”Hoe groot is de kans dat u ons 
zou aanbevelen aan een collega of vriend?”

Het klanttevredenheidsonderzoek van de 
Kinnarps Groep (op basis van 1.025 antwoor
den) toont aan dat onze klanten zowel tevreden 
als trouw zijn. Het onderzoek gaf ons een Net 
Promoter Score van 26, een kleine verbete
ring tegenover vorig jaar (25). Dit kan worden 
beschouwd als een heel goed resultaat. Ter 
vergelijking, een NPS van meer dan 0 wordt be
schouwd als goed, en een resultaat tussen 0 en 
10 is normaal. Bedrijven die heel goed presteren, 
hebben een NPS van meer dan 50. We meten 
ook onze klanttevredenheidsindex (Customer 
Satisfaction Index, CSI), die dit jaar 8,0 (op een 
schaal van 0 tot 10) bedroeg. Dit kan ook worden 
beschouwd als een heel goed resultaat. 

u		VERBETERINGEN IN DE LOOP  
VAN HET JAAR

In de loop van 2016 hebben we ons geconcen
treerd op een verbetering van de klanttevreden
heid in drie domeinen. Leveringen opvolgen 
om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is. 
Klachten behandelen om de antwoordtermijnen 
te verkorten en problemen sneller op te lossen. 
De kennis van de klant van onze uitgebreide in
spanningen voor het milieu en de bijbehorende 
voordelen vergroten. Voor elk domein hebben 
we lokale actieplannen opgesteld om te werken 
aan verbeteringen op basis van de feedback  
die we ontvangen. 

u	DOELSTELLING
Het is onze bedoeling om tegen 2020 het  
niveau te bereiken van de bedrijven die heel 
goed presteren, m.a.w. een NPS van 50.

KLANTENONDERZOEK: NET PROMOTER SCORE*

* Belangrijke cijfers hebben betrekking op de markten in Zweden, Noorwegen,  
Denemarken, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en België

AMBASSADEURSPASSIEFCRITICI

NPS    =    % AMBASSADEURS   –   % CRITICI

BELANGRIJKE CIJFERS

LANGETERMIJNDOELSTELLING. HET IS ONZE BEDOELING WERKOMGEVINGEN 
TE CREËREN DIE DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN ALLE GEBRUIKERS 

BEVORDEREN. DEZE DOELSTELLING IS GEKOPPELD AAN DUURZAME ONTWIKKELINGS
DOELSTELLING 3 VAN DE VN, ’GEZONDHEID EN WELZIJN’. ONS UITGANGSPUNT IS ONZE 
ONTWERPSTRATEGIE, DIE IS GEBASEERD OP MENSELIJKE GEDRAG EN BEHOEFTEN.  
ONZE TOOL IS ’INCLUSIEF ONTWERP’, HET INZICHT DAT ALLE MENSEN, EN HUN  
LICHAMEN, VERSCHILLEND ZIJN. ALLE GEBRUIKERS MOETEN HET MEUBILAIR KUNNEN 
AANPASSEN AAN HUN EIGEN BEHOEFTEN OM ZO HET RISICO OP LETSELS OP HET  
WERK EN RSIKLACHTEN TE VERMINDEREN. DE ONTWIKKELING GEBEURT IN NAUWE  
SAMENWERKING MET ERGONOMEN, ONDERZOEKERS EN ONTWERPERS.
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De deciBelstoel, ontworpen door Ruud Ekstrand voor Skandiform, is meer dan 
alleen een stoel, het is ook een akoestische oplossing. Onder de zitting zit een 
efficiënt geluidsabsorberend materiaal dat vervelend achtergrondlawaai en 
zoemen vermindert. 

MEER WELZIJN
Goede ergonomie is bepalend 
voor het succes van activity 
based kantoren. Als de werk
nemers zich thuis voelen, de 
werkplekken gemakkelijk kunnen 
aanpassen aan hun behoeften en 
zelf kunnen beslissen wanneer 
ze een gezellig babbeltje 
willen maken of zich willen 
concentreren op individueel 
werk, zullen het welzijn en de 
productiviteit verhogen.

AANTREKKELIJKE  
WERKGEVER
Een inspirerende en gezonde 
werkomgeving versterkt het merk 
van het bedrijf en maakt het 
makkelijker om nieuw talent  
aan te trekken. 

GEZONDERE WERKNEMERS
Ergonomische oplossingen 
zorgen voor alertere en 
creatievere werknemers, 
en dragen bij tot minder 
gezondheidsproblemen en 
ziekteverzuim. 

HET EFFECT VAN GOEDE ERGONOMIE

BELANGRIJKE CIJFERS



58



59

STIMULEER BEWEGING
Het lichaam is gemaakt om te bewegen, zich in te 
spannen en te variëren. Een onderzoek van Texas A&M 
Health toont aan dat de productiviteit met 46% kan 
verhogen als we de kans krijgen om staan en zitten 
af te wisselen. Elektrisch in de hoogte verstelbare 
bureaus verminderen het risico op problemen 
zoals hart en vaatziekten en zijn goed voor de rug, 
schouders en nek. 

EENVOUDIG TE BEGRIJPEN
Het meubilair, bijvoorbeeld tafels en bureaustoelen, 
moet gemakkelijk kunnen worden gehanteerd en 
aangepast, anders bestaat het risico dat ze niet 
worden gebruikt en gaat het positieve effect verloren. 
Dit is vooral belangrijk in activitybased kantoren 
zonder vaste werkplekken. 

BURE AUSTOELEN DIE HET LICHA AM VOLGEN
Iedereen heeft verschillende zithoudingen en 
regelmatig van houding veranderen is goed voor het 
lichaam. Kies een bureaustoel die het lichaam kan 
volgen en die door de gebruiker kan worden aangepast 
aan zijn individuele behoeften. De hoogte, de zitdiepte 
en hoek, de rugleuning, de hoofdsteun en de 
neigweerstand moeten kunnen worden ingesteld. 

CONTROLEER HET GELUIDSNIVE AU!
Zorg voor akoestische oplossingen en ’stille ruimtes’. 
Volgens het enquêtebureau Leesman vond 70% 
van de ondervraagde kantoormedewerkers dat het 
geluidsniveau het vervelendste aspect van hun job 
was. Het eist zijn tol op het vlak van tijd en energie. 
De British Council for Offices heeft berekend dat een 
betere akoestiek de productiviteit van Britse bedrijven 
met 2% zou verbeteren. 

HET JUISTE LICHT OP DE JUISTE PL A ATS
Licht dat de ogen minder vermoeit en niet verblindt, 
is belangrijk om ervoor te zorgen dat we ons werk 
kunnen doen. Het juiste soort licht, in de juiste 
hoeveelheid, kan er ook voor zorgen dat werknemers 
alerter zijn door de cortisolproductie te stimuleren. 
Kies lichtarmaturen die kunnen worden aangepast 
door de gebruiker. 

ERGONOMIEGIDS
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Embrace is een veelvuldig 
bekroonde stoel van 
Kinnarps, gemaakt  
van hout met het  
FSC®keurmerk.

DE KINNARPS GROEP

TOONAANGEVEND 
OP HET VLAK  
VAN DUURZAAM 
ONTWERP
We willen de beste zijn op het vlak van duurzaam ontwerp. Onze verschillende merken 
maken het gemakkelijk om holistische oplossingen te creëren met de nadruk op 
duurzaamheid, functionaliteit en esthetiek. Door producten van de verschillende 
collecties te combineren, kunnen architecten en interieurontwerpers unieke 
omgevingen creëren die de visie en de waarden van de klant weerspiegelen.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

Kinnarps Embrace 2015
Materia Frame 2015 
Kinnarps Space 2017
Kinnarps Fields 2017

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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UITMUNTENDE ONTWERPEN VAN DE KINNARPS GROEP 2015-2017

De Kinnarps Groep bestaat uit zes merken: 
Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC Nordic 
Care en Skandiform. Samenwerking op het vlak van 
duurzaamheid is onze grote sterkte. We stimuleren 
elkaar en delen onze kennis. Samen kunnen we 
onze stem laten horen en onze mening kenbaar 
maken als we vinden dat de industrie te weinig 
goede oplossingen heeft. Als zustermaatschappijen 
in een vooruitstrevende ondernemingsgroep kunnen 

we onze middelen voor business intelligence, 
productontwikkeling en testactiviteiten ook 
optimaal benutten. Onze trendrapporten houden de 
vinger aan de pols van de toekomst en inspireren 
ons om innovatieve oplossingen te ontwikkelen 
die harmonieus samengaan met maatschappelijke 
ontwikkeling en een lange levensduur hebben. De 
vele internationale ontwerpprijzen die we hebben 
gewonnen, zijn het bewijs van ons succes.
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GRONDSTOFFEN VERKOOP

DISTRIBUTIEPRODUCTIEONTWERP

DE KINNARPS GROEP

De bedrijven van de Kinnarps Groep hebben een gedeelde waardeketen die het werk 
rond duurzaamheid vereenvoudigt voor onze klanten en samenwerkingspartners. We zijn 
voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen met een beter effect. Waar anderen een 
stoel of een bureau zien, zien wij eindeloze manieren om verandering teweeg te brengen. 
Verandering die een positieve invloed heeft op u, uw werknemers en de samenleving. 
Tegelijkertijd geven we de natuur een betere kans om haar rol te vervullen. 

EEN WAARDEKETEN 
DIE UNIEK IS IN DE 
INDUSTRIE
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We stellen strenge milieueisen voor de 
materialen die worden gebruikt in de producten, 
en we gebruiken gecertificeerd hout van een 
gecontroleerde bron die we hebben onderworpen 
aan een risicobeoordeling. Veel van onze stoffen 
hebben een milieukeurmerk. Er wordt zo veel 
mogelijk gebruikgemaakt van gerecycleerd 
materiaal en vulling wordt geproduceerd in onze 
eigen productievestigingen zodat we het materiaal 
volledig onder controle hebben.

Effect. Producten die zijn gemaakt van pure 
materialen, dragen bij aan een gezondere 
binnenlucht, duurzame bosbouw en een beter 
beheer van de hulpbronnen van de aarde.

We ontwikkelen ergonomische producten die de 
gebruiker gemakkelijk kan aanpassen aan zijn eigen 
behoeften. Om de impact op het milieu zo veel 
mogelijk te beperken, stellen we hoge eisen inzake 
kwaliteit en materiaalkeuze. Alle componenten 
moeten gemakkelijk kunnen worden losgemaakt  
en gerecycleerd. Met innovatieve ontwerpen  
hebben we ook nieuwe producten gecreëerd  
uit oud afvalmateriaal.

Effect. Met ergonomisch optimale producten 
creëren we werkomgevingen waar iedereen zich 
goed voelt. Producten met een lange levensduur 
hebben een minder grote impact op het milieu.

De waardeketen beschrijft hoe we bij de Kinnarps 
Groep de verantwoordelijkheid nemen tijdens het 
hele proces, van het ontwerp, de productie en de 
levering van de producten tot ze niet meer kunnen 
worden gebruikt. 

VERKOOP GEBRUIK

HERGEBRUIKDISTRIBUTIE

GRONDSTOFFENONTWERP
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Effect. Door het gebruik van dekens moeten  
de klanten nooit lege verpakkingen verwerken.  
Op die manier wordt elke dag 6,5 ton verpakking  
bespaard. Biodiesel heeft een kleinere impact  
op het klimaat.

GEBRUIK

Goed ontworpen producten van hoge kwaliteit 
kunnen verschillende keren worden hergebruikt. 
Sommige producten kunnen eenvoudig worden 
geüpgraded of gerenoveerd, bijvoorbeeld door 
bovenbladen, zittingen of afneembare bekleding  
te vervangen. Producten die niet meer kunnen 
worden gebruikt, worden op een verantwoorde 
manier gerecycleerd.

Effect. Goed meubilair hoort niet op een afvalberg. 
Door een product te hergebruiken of te renoveren, 
verlengen we de levensduur. Op die manier wordt 
zuinig omgegaan met de hulpbronnen van de 
natuur en de klant.

Het uitgebreide gamma van de Kinnarps Groep 
biedt veel mogelijkheden voor individualisering en 
interieuroplossingen waarin de mens centraal staat. 
Geluidsabsorberende panelen zijn een voorbeeld 
van de manier waarop we goede werkomgevingen 
kunnen creëren die de stress verminderen en het 
welzijn verbeteren. Door strenge eisen te stellen 
voor materialen en onnodige chemicaliën te 
vermijden, kunnen we bijdragen aan een  
gezonde binnenlucht.

Effect. Pure materialen, ergonomie en flexibele 
oplossingen die voldoen aan de individuele 
behoeften, creëren mogelijkheden voor  
creatieve en gezonde werkomgevingen.

In ons eigen logistieke systeem worden producten 
van de fabriek in Kinnarp met een heel hoge 
laadefficiëntie (hoger dan 90%) geleverd. In 
plaats van wegwerpverpakkingen te gebruiken, 
verpakken we de producten in dekens. Die worden 
teruggebracht en hergebruikt. Op de terugweg 
naar de fabrieken vullen we onze vrachtwagens 
met materialen van leveranciers of goederen van 
derden. De voertuigen rijden voornamelijk op diesel 
met een biodieselgehalte van 50%. Het transport 
voor onze andere merken wordt uitgevoerd door 
een externe partner.

De Kinnarps Next Office™analysetool maakt  
het mogelijk om, in samenwerking met de klant,  
een activitybased oplossing te ontwerpen die 
voldoet aan de behoeften van het bedrijf. Een  
aantal verkooppunten in de Kinnarps Groep  
zijn ISOgecertificeerd en leveren inspanningen  
voor een betere kwaliteit en een kleinere impact  
op het milieu. In veel van onze showrooms  
zijn we bijvoorbeeld overgeschakeld naar 
energiezuinige verlichting.

Effect. Met een oplossing die is gebaseerd op de 
behoeften van de organisatie en de werknemers, 
wordt er een werkplek gecreëerd waar de 
werknemers zich beter voelen en creatiever  
en productiever worden.

In de Groep vermijden we in al onze productie
processen stoffen die schadelijk zijn voor de  
mens en het milieu. Er worden inspanningen 
geleverd om de werkomgeving te verbeteren.  
De werkomgevingen bij Materia, NC Nordic Care  
en Skandiform zijn bijvoorbeeld gecertificeerd en  
de fabriek in Kinnarp behaalde optimale resultaten 
bij de SMETAaudit. Alle leveranciers moeten  
de gedragscode van de Groep ondertekenen  
en we volgen hen op om ervoor te zorgen  
dat ze de gedragscode naleven. 

Effect. De producten worden in de hele keten op 
een eerlijke en verantwoorde manier geproduceerd. 
Door onnodige chemicaliën te vermijden, creëren 
we een gezondere werkomgeving voor onze 
werknemers en voor onze klanten.

HERGEBRUIK

DISTRIBUTIE

VERKOOP

PRODUCTIE
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IN PLAATS VAN WEGWERPVERPAKKINGEN TE GEBRUIKEN, 
VERPAKKEN WE DE PRODUCTEN IN DEKENS. DIE WORDEN 
TERUGGEBRACHT EN HERGEBRUIKT.
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ALS ÉÉN VAN DE GROOTSTE LEVERANCIERS VAN 
INTERIEUROPLOSSINGEN VOOR WERKOMGEVINGEN  
IN EUROPA IS HET ONZE VERANTWOORDELIJKHEID  
OM ONTWIKKELING TE STIMULEREN.

DE MERKEN VAN DE KINNARPS GROEP
Het aanbod functionele holistische oplossingen 
voor de werkplek van Kinnarps omvat alle 
merken van de Groep. 

De merken Kinnarps, Drabert en MartinStoll 
worden ontwikkeld en geproduceerd in Kinnarp, 
Skillingaryd, Jönköping en Worms. De merken 
Materia en NC Nordic Care worden ontwikkeld 
in Tranås en het merk Skandiform in Vinslöv.

 
VRIJHEID MET 
VERANTWOORDELIJKHEID
Waar en hoe de producten worden 
geproduceerd en geleverd, verschilt 
van merk tot merk, maar we nemen de 
verantwoordelijkheid voor de hele waardeketen 
en leveren inspanningen om een beter effect  
te creëren.

Van elk merk wordt verwacht dat het 
handelt volgens de kernwaarden van de 
Groep en dat het de eigenaarsrichtlijn 
en de bedrijfsstrategie toepast. Ze 
werken allemaal met onze gedeelde 
waardeketen als hun leidraad, maar omdat 
de productieomstandigheden verschillen 
(sommige merken kopen volledige producten 
of onderdelen van producten), moeten er 
individuele oplossingen worden gevonden. 

We beschouwen dit als een voordeel 
aangezien elke vestiging de kans krijgt om 
haar werk rond duurzaamheid te optimaliseren 
op een manier die rekening houdt met de 
eigen omstandigheden. In de vestigingen die 
volledige producten kopen, wordt bijvoorbeeld 
meer nadruk gelegd op de controle van  
de toeleveringsketen en de keurmerken. 

GEDRAGSCODE
Onze gedragscode is gebaseerd op het 
Global Compact van de VN. Om onze 
verwachtingen duidelijk te maken, hebben 
we een gedragscode voor leveranciers 
opgesteld, die al onze leveranciers moeten 
aanvaarden en ondertekenen. We hebben een 
klokkenluidersregeling die de mensen in het 
bedrijf de mogelijkheid biedt om potentiële 
schendingen van de code anoniem te melden 
zonder angst voor vergelding. In 2016 hebben 
we drie klokkenluidersincidenten onderzocht.

ENGAGEMENT IN DE INDUSTRIE  
EN DE SAMENLEVING
Als één van de grootste leveranciers van 
interieuroplossingen voor werkomgevingen 
in Europa is het onze verantwoordelijkheid 
om ontwikkeling te stimuleren. Internationaal 
zijn we bijvoorbeeld lid van FSC®, we zitten 
in de raad van bestuur van de Zweedse FSC 
en we zijn actief in het technisch comité 
van Möbelfakta en werkgroepen voor de 
ontwikkeling van het keurmerksysteem van 
Möbelfakta. We zijn lid van de Zweedse 
beroepsvereniging en werkgeversorganisatie 
TMF en de Europese handelsorganisatie FEMB. 
We werken actief mee aan de ontwikkeling en 
de harmonisering van kwaliteitsnormen voor 
meubilair in Zweden via SIS, in Europa via  
CEN en wereldwijd via ISO.

DIALOOG MET STAKEHOLDERS  
EN MATERIALITEITSANALYSE
Om de onderwerpen te identificeren die 
belangrijk zijn voor degenen die onze 
activiteiten beïnvloeden of erdoor worden 
beïnvloed, gaan we regelmatig in dialoog 
met onze stakeholders. Onze belangrijkste 
stakeholdergroepen zijn de klanten, de 
werknemers, de eigenaars, de leveranciers, 
de autoriteiten, de samenleving, de 
kredietverleners en de verdelers. De dialoog 
wordt gevoerd door middel van enquêtes, 
interviews, focusgroepen en regelmatige 
vergaderingen in de dagelijkse activiteiten.  
De geïdentificeerde onderwerpen worden tegen 
elkaar afgewogen en krijgen een prioriteit 
toegekend op basis van hun belang voor de 
stakeholders en een beoordeling van hun 
belang voor de economische, maatschappelijke 
en milieueffecten van Kinnarps. De domeinen 
die het belangrijkst zijn voor Kinnarps en onze 
stakeholders zijn ergonomie en gezondheid 
van de klant, kwaliteit van producten en 
diensten, chemicaliën, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen, 
energieefficiëntie en uitstoot, product
keurmerken, circulaire economie en 
gerecycleerde materialen, verantwoord 
geproduceerd onbewerkt hout, werkomgeving 
en verantwoord ondernemen op lange termijn. 
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+

-
INCIDENTEN IN DE WERKOMGEVING

We werken systematisch aan de werkomgeving in onze 
vestigingen. In het kader hiervan worden incidenten 
geregistreerd en beheerd om gebeurtenissen te 
onderzoeken en mogelijke verbeteringen te identificeren. 
De incidenten doen zich voornamelijk voor bij de productie, 
waar relatief grote hoeveelheden materiaal manueel 
worden verwerkt. De statistieken bevatten ook minder 
ernstige incidenten, zoals kleine snijwonden, knellingen 
of struikelen. De meeste incidenten zijn eenvoudig van 
aard en leiden niet tot afwezigheid. Anderzijds hebben 
we geen statistieken over het aantal verloren dagen door 
verwondingen in de werkomgeving. Alle incidenten worden 
onderzocht om ervoor te zorgen dat ze zich niet opnieuw 
voordoen. Ernstige ongevallen worden gerapporteerd aan 
de nationale autoriteit in overeenstemming met de huidige 
wetgeving. Bijnaongevallen en risicowaarnemingen 
(m.a.w. wanneer een ongeval ternauwernood kon worden 
vermeden) worden ook gerapporteerd zodat we proactief 
maatregelen kunnen nemen. Bijnaongevallen worden 
echter niet opgenomen in de gerapporteerde statistieken. 

AANTAL INCIDENTEN IN 2016: 61

65% VAN DE WERKNEMERS VALLEN ONDER  
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

< 30 jaar 2  2 
3050 jaar 85 42 127  
> 50 jaar 57 10 67  

Totaal 144 52 196

MANAGERS

Vrouwen
Totaal aantal  
werknemersMannen

Vrouwen
Totaal aantal  
werknemersMannen

WERKNEMERS

Zweden 924 529 1.453
Duitsland 231 69 300
Noorwegen 82 76 158
Frankrijk 56 49 105
Polen 36 48 84
VK 36 27 63
Denemarken 29 33 62
België 17 24 41
Zwitserland 14 11 25
Hongarije 6 13 19
China 4 3 7
Italië 0 3 3

Totaal 1.435 885 2.320

NETTO-OMZET
3.813.401.382 

VERKOOP VAN MEUBILAIR
3.795.434.863 

VERHUUR VAN ONROEREND GOED
17.966.519 

ECONOMIE 
(Bedragen in SEK)

KOSTEN VAN GRONDSTOFFEN, 
HANDELSGOEDEREN EN  

ANDERE KOSTEN
 2.432.332.200

TOTAAL LONEN EN VERGOEDINGEN
 955.762.502 

TOTAAL SOCIALE ZEKERHEIDS-
BIJDRAGEN EN PENSIOENEN

 309.833.039 

RENTELASTEN
 8.069.100

BELASTINGEN
 14.579.738
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Verdelers

Dochtermaatschappijen

MATERIA GROUP AB

NC NORDIC CARE ABSKANDIFORM ABMATERIA AB

VERKOOPFILIALEN

KINNARPS AB
Kinnarps/Drabert/MartinStollKINNARPS GMBH

KINNARPS HOLDING AB

Leveranciers

Hoofdkantoor

De Kinnarps Groep heeft productievestigingen in Zweden en Duitsland en een verkoop en 
ontwerpkantoor in China. Er zijn verkoopfilialen in elf landen en we worden ook vertegen
woordigd door verdelers in nog eens 32 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kinnarp.
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6764 68
20152014 2016

BELANGRIJKE CIJFERS

u	ANALYSE EN OPVOLGING
De werknemersindex van Kinnarps bleef stijgen in 
2016, met een index van 68 tegenover 67 (2015) en 64 
(2014). Een index tussen 60 en 100 wordt beschouwd 
als hoge arbeidstevredenheid en het resultaat is ook 
beter dan het gemiddelde in Zweedse bedrijven (64). Het 
responspercentage bedroeg 87%, wat heel hoog is. Dit 
wijst op een hoge mate van betrokkenheid hoewel we een 
grote, verspreide organisatie zijn met veel verschillende 
productievestigingen en verkoopfilialen. De enquête van 
dit jaar toont ook aan dat Kinnarps als geheel een hoger 
aandeel gemotiveerde werknemers heeft dan in 2015. De 
indruk is dat we doeltreffender zijn in termen van organisatie, 
werkmethodes en doelstellingen. Onze kernwaarden worden 
goed ondersteund en de tevredenheid van de werknemers 
over hun fysieke werkomgeving is groter dan vroeger.  
In de enquête van dit jaar hebben we ook mogelijkheden 
voor verbeteringen vastgesteld. Bepaalde werkgroepen 
moeten inspanningen leveren om de waarden van Kinnarps 
toe te passen in hun dagelijks werk. We moeten ook de 
ontwikkelingsmogelijkheden in het bedrijf tonen. Om een 
nog grotere motivatie te creëren, moeten we duidelijker 
communiceren over de manier waarop werknemers 
resultaten kunnen beïnvloeden en een invloed uitoefenen  
via het werk dat ze doen. Dat ligt in de lijn van onze 
merkbelofte: we creëren werkomgevingen die succes  
en welzijn bevorderen.

u	DOELSTELLING
Tegen 2020 streven we naar een werknemersindex van 70. 
De doelstelling werd bijgesteld omdat we de doelstelling 
van 68 eerder hebben bereikt dan verwacht.

WERKNEMERSINDEX*
* Werknemersenquête voor Kinnarps AB 
(productievestigingen en hoofdkantoor)  

en verkoopfilialen in tien landen
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”

Het Kinnarps Test & Verification Center is een van de weinige geaccrediteerde  
meubellaboratoria in Zweden. Niet alleen het meubilair van Kinnarps wordt hier getest.  
Andere bedrijven zijn ook welkom!

HET LABORATORIUM 
MAAKT AANKOPEN 
SIMPELER”

KINNARPS
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”PRODUCTTESTEN ZIJN HEEL NUTTIG IN EEN CIRCULAIR  
BEDRIJFSMODEL OMDAT ZE ERVOOR ZORGEN DAT  
EEN PRODUCT KWALITEITSVOL EN DUURZAAM IS.”

Het testlaboratorium van Kinnarps is al sinds 1994 
geaccrediteerd door SWEDAC. Het was het eerste 
interne testlaboratorium voor meubilair in Zweden. 
Dat betekent dat we bevoegd zijn om onze eigen 
testen uit te voeren en te rapporteren over de 
testnormen die onder de accreditatie vallen. 

”Eenvoudig gezegd kunnen onze activiteiten 
in twee delen worden verdeeld: technische testen 
en metingen die ons helpen de werking en de 
kwaliteit van de producten te garanderen, en de 
voorbereiding van alle noodzakelijke documenten  
in verband met onze certificaten, waaronder  
het Möbelfakta, GS en NFkeurmerk en de CE
markering. Dat betekent dat we alles onder controle 
moeten hebben. Als een meubel het Möbelfakta
keurmerk moet krijgen, zijn we verantwoordelijk 
voor al het gedocumenteerd bewijsmateriaal, van 
kwaliteits en milieueisen tot maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en leveranciersopvolging. 
Het komt ook vaak voor dat bepaalde klanten of 
markten specifieke eisen hebben. Dan doen we  
de nodige testen om de gevraagde controles uit  
te voeren”, zegt laboratoriumverantwoordelijke 
Daniel Landberg.

Er zijn vijf laboratoriummedewerkers: Daniel, 
drie testspecialisten en een persoon die zich 
voltijds bezighoudt met duurzaamheidseisen, 
milieueisen en aankoopondersteuning. 

BELANGRIJKE AANKOOPONDERSTEUNING
Het Kinnarps Test & Verification Center heeft 
een strategisch belangrijke rol in het werk 
rond duurzaamheid van de Kinnarps Groep en 
ondersteunt alle merken van de Groep. Maar 
andere bedrijven doen soms ook een beroep op het 
laboratorium om testen uit te voeren. De faciliteit 
is onpartijdig en kan dus ook adviesdiensten 
aanbieden. 

Het testlaboratorium is van essentieel belang 
als de Groep innovatieve producten wil ontwikkelen 
en als we willen dat de activiteiten een impact 
hebben op alle prioritaire duurzaamheidsdomeinen 
van de Groep. In nauwe samenwerking met de 
aankoop en ontwikkelingsafdelingen wordt er 
documentatie over de grondstoffen, de oorsprong 
en de puurheid van het materiaal  

en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
verzameld en vergeleken. 

STRENGE TESTEN
Strenge testen dragen bij aan functionele producten 
die zowel voldoen aan de wettelijke eisen als 
aan de eigen eisen van de Kinnarps Groep inzake 
inclusief ontwerp voor alle soorten gebruikers. In 
het laboratorium controleren we ook de levensduur 
van de producten en materialen, die heel belangrijk 
is om ze lang te kunnen gebruiken, te kunnen 
hergebruiken en de impact op het klimaat  
te verminderen.

”Producttesten zijn heel nuttig in een circulair 
bedrijfsmodel omdat ze ervoor zorgen dat  
een product kwaliteitsvol en duurzaam is.  
Een vermoeiingstest toont zwart op wit welke 
producten bestand zullen zijn tegen de slijtage 
waaraan ze worden blootgesteld.”
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Entrada II is uitgerust met een innovatief mechanisme waardoor de stoel gemakkelijk kan worden aangepast  
en gebruikt.

Drabert is gespecialiseerd in bureaustoelen. Met een sterke traditie van ergonomische en 
milieuvriendelijke producten past Drabert goed in de holistische oplossingen van Kinnarps.
”De unieke bijdrage van Drabert aan de Groep ligt in hun innovatieve mechanismen,  
die intern worden ontwikkeld. Gewoon een kwestie van slimme techniek!”, zegt product 
manager Pehr Gårlin. 

” ALSOF ZE VOOR  
ELKAAR ZIJN  
GEMAAKT”

DRABERT
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”EEN TIJDLOOS ONTWERP 
EN KWALITEITSVOL 
MATERIAAL MAKEN VAN 
DE BUREAUSTOELEN  
VAN DRABERT 
EEN DUURZAME 
LANGETERMIJN-
INVESTERING”

”Ergonomie en duurzaamheid zijn de kenmerkende 
eigenschappen van Drabert en we kunnen bogen op 
een lange traditie. Drabert begon al in 1915 met de 
productie van bureaustoelen en is op de Europese 
markt bekend geworden met het concept van vier 
punten voor een ergonomische zithouding. En dat 
alles onder het motto: de volgende houding is de 
beste houding”, zegt Gårlin. 

Kinnarps en Drabert hebben dus heel wat 
gemeen. De activiteiten van Drabert gaan ook  
hand in hand met de waardeketen van de Groep  
en de duurzaamheidsbelofte ’The Better Effect’. 

’PLUG & PLAY’
Volgens Gårlin zijn mensen van nature lui.

”We hebben geen zin om een heleboel 
aanpassingen uit te voeren aan een stoel. Daar 
kunnen we ons echt niet mee bezighouden. 
Daarom hebben we ons gespecialiseerd in 
slimme en gebruiksvriendelijke mechanismen. 

Onze bureaustoelen werken volgens het ’plug
andplayprincipe’. Zoals een computer of een 
muzieksysteem snel moet kunnen worden 
opgestart – stekker insteken, aanzetten en 
klaar – moet het ook gemakkelijk zijn om een 
ergonomische zithouding aan te nemen. Een 
voorbeeld hiervan is de Entrada IIstoel, die een 
gloednieuw gepatenteerd mechanisme heeft 
waardoor hij gemakkelijk kan worden gebruikt.” 

RESERVEONDERDELEN ALTIJD BESCHIKBAAR
Een tijdloos ontwerp en kwaliteitsvolle materialen 
maken van de bureaustoelen van Drabert een 
duurzame langetermijninvestering. 

”We bieden reserveonderdelen voor onze 
verschillende modellen aan zodat de klanten hun 
stoelen gemakkelijk kunnen herstellen of opfrissen. 
Dat is veel beter dan goedkope stoelen van 
onbekende oorsprong kopen, die stukgaan  
en om de vijf jaar moeten worden vervangen.”
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Senor is een exclusieve meubel
collectie die is aangepast aan  
de hedendaagse technologie.  
Ontwerp Volker W. Eysing.

EEN INVESTERING 
IN UITSTEKEND 
VAKMANSCHAP

MARTINSTOLL

Het interieurontwerp van MartinStoll doet geen concessies: alles is aangepast 
aan de behoeften van de klant. ”Met uitstekend vakmanschap en zorgvuldig 
uitgekozen materialen creëren we omgevingen die het merk en de waarden  
van de klant weerspiegelen. Omgevingen die decennialang zullen meegaan”, 
zegt Martin Rau, productmanager bij MartinStoll. 
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MartinStoll creëert exclusieve interieuroplossingen, 
die terug te vinden zijn in indrukwekkende 
kantooromgevingen en vergaderruimtes. 

”In Europa zijn we al een hele tijd een van 
de voor de hand liggende keuzes voor dit soort 
omgevingen. We doen het vooral goed op de Duitse, 
Britse, Franse en Italiaanse markten”, zegt Rau. 

DUURZAAMHEIDSBEWUSTE KLANTEN
”Men zou denken dat exclusiviteit en duurzaamheid 
lijnrecht tegenover elkaar staan, niet in het minst 
als het gaat om materialen. Maar eigenlijk is het 
tegendeel waar”, zegt Rau.

”We passen dezelfde eisen en keurmerken 
toe als andere merken van de Kinnarps Groep. 
We hebben een heel uitgebreid gamma 
duurzame materialen en als de klant zijn eigen 
materialen oplegt, zorgen we ervoor dat het 
duurzaamheidsaspect aan bod komt in de 
gesprekken. Als het materiaal niet voldoet aan  
onze duurzaamheidscriteria, bespreken we dat  

met de klant en stellen we alternatieven voor.  
De meerderheid van de klanten staat hier positief 
tegenover. Dat is een duidelijke trend waar we 
heel blij mee zijn, vooral in het licht van de eigen 
geschiedenis van MartinStoll.”

PIONIERS OP HET VLAK VAN DUURZAAMHEID
Het bedrijf werd in 1870 opgericht door Albert Stoll. 
De bedrijfsnaam MartinStoll deed zijn intrede in de 
jaren 70 onder het leiderschap van de visionair en 
CEO met dezelfde naam.

”Martin Stoll was geïnteresseerd in de 
antroposofische levensstijl en hechtte veel belang 
aan ergonomie, gezondheid en de interactie 
tussen mens en natuur. Hij liet onder andere een 
moestuin aanleggen naast de fabriek. De oogst 
werd geserveerd in de personeelskantine. Dit zijn 
waarden die hun stempel hebben gedrukt op onze 
activiteiten en nog steeds diep geworteld zitten  
in het DNA van ons merk.”
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Het merk Kinnarps staat voor innovatieve, 
ergonomische en functionele holistische  
oplossingen voor de werkplek.

OPGERICHT. 1942.

PRODUCTIE. De producten van het merk Kinnarps 
worden geproduceerd in onze eigen fabrieken in  
Kinnarp, de grootste fabriek van de Groep, Jönköping  
en Skillingaryd in Zweden.

PRODUCTKEURMERKEN. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement en GS.

MartinStoll produceert tijdloos, elegant meubilair  
voor directiekamers en vergaderruimtes met 
uitstekend vakmanschap en veel oog voor detail.

OPGERICHT. 1870, onderdeel van de Kinnarps Groep 
sinds 2010.

PRODUCTIE. Hoofdkantoor en verkoop in Worms. 
Productie door zorgvuldig geselecteerde ambachtelijke 
onderleveranciers in de omgeving. Een deel van  
de stoelen wordt geproduceerd in de fabrieken  
van Kinnarps in Worms, Kinnarp en Skillingaryd.

PRODUCTKEURMERKEN. Een deel van de  
producten van het merk heeft het GSkeurmerk.
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GEZAMENLIJK BEHEER EN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
PRODUCTIE
Kinnarps produceert voor drie merken van de Groep: 
Kinnarps, Drabert en MartinStoll. Ontwikkeling  
en productie gebeuren in Kinnarp, Skillingaryd, 
Jönköping en Worms.

HOOFDKANTOOR. Kinnarp.

AANTAL WERKNEMERS. 1.320 (werknemers  
van Kinnarps AB en Kinnarps GmbH)

CERTIFICATEN

Kinnarp ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody,  
PEFC Chain of Custody

Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody

Jönköping ISO 9001, ISO 14001

Worms ISO 9001, ISO 14001

Drabert is gespecialiseerd in innovatieve 
bureaustoelen, bezoekersstoelen en vergaderstoelen 
met een geweldig ergonomisch ontwerp. 

OPGERICHT. 1889, onderdeel van de Kinnarps Groep 
sinds 2010.

PRODUCTIE. De producten van het merk Drabert 
worden geproduceerd in de fabrieken van Kinnarps  
in Worms (Duitsland) en Kinnarp, Skillingaryd en 
Jönköping (Zweden).

PRODUCTKEURMERKEN. Een deel van de producten 
van het merk heeft het GSkeurmerk.
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De Patchkruk, ontworpen door Mia Cullin en Axel Bjurström, is volledig 
bekleed met stofafval van de bekledingswerkplaats van Materia. De kruk 
is beschikbaar in zeven kleurenschema’s en elke combinatie is uniek. 



81

MATERIA

Door materialen op onverwachte manieren te gebruiken daagt Materia zichzelf en de 
markt uit. De Patchkruk is hier een voorbeeld van. Ze is bekleed met stofafval uit hun 
eigen productie. ”We hebben de keuze eenvoudiger gemaakt voor de klant door de 
stoffen te verdelen in zeven verschillende kleurgroepen”, zegt productontwikkelings
manager Krister Jonsson.

Materia produceert zelf geen componenten, maar 
concentreert zich op monteren, stoffen knippen, 
naaien en bekleden. Daarom bestaat het afval bijna 
volledig uit textiel. 

”In 2016 zijn we gestart met een ontwikkelings
project met de bedoeling een toepassing voor het 
stofafval te vinden in nieuwe producten. Het eerste 
product is de Patchkruk”, zegt Jonsson. 

Het stofafval bepaalt elke dag welke stoffen  
en patronen kunnen worden gecombineerd. Het 
wordt verdeeld in zeven verschillende kleurgroepen 
en die worden dan gebruikt voor Patch. Elke kruk 
heeft haar eigen unieke combinatie van texturen  
en schakeringen in het kleurenschema. 

KIEZEN OF NIET KIEZEN ...
”Het is onze bedoeling om zo veel mogelijk van het 
stofafval te gebruiken voor Patch. Maar we weten 
dat we nooit al het afval zullen kunnen gebruiken. 
Stoffen met veel verschillende kleuren of heel grote 
patronen werken niet met het ontwerp, dus die 
kunnen we niet gebruiken.”

”Het zal interessant zijn om te zien wat de 
klanten vinden van het product en van het feit 
dat de stoffen vooraf zijn bepaald. We zullen in 
elk individueel geval natuurlijk afbeeldingen en 
materiaalvoorbeelden voorzien.” 

In de rest van het gamma werkt Materia 
helemaal niet met standaardtextiel. Alle stoffen 
worden gekozen door de klanten. 
”Daarom proberen we proactief te zijn en onze 
klanten te helpen goede, duurzame keuzes te 
maken. We hebben heel wat expertise op dat gebied 

en we geven met plezier goed advies aan iedereen 
die twijfelt.” 

EEN LANGE EN STIJLVOLLE LEVENSDUUR
De bekwame ambachtslui van Materia zijn van 
essentieel belang voor een goed, economisch 
materiaalbeheer. In de bekledingswerkplaats  
wordt meubilair gecreëerd met nauwkeurige, 
duurzame naden die bestand zijn tegen de  
zware slijtage waaraan ze worden blootgesteld  
in openbare ruimtes. 

”Meubilair van Materia moet lang meegaan, 
zowel op esthetisch als op praktisch gebied. 
Daarom kiezen we voor hoogwaardige materialen 
die met veel zorg werden geproduceerd. Met 
kwaliteitsvolle stoffen met een goede pasvorm  
die correct werden verlijmd, kan zitmeubilair  
er na vele jaren nog zo goed als nieuw uitzien”,  
vertelt Jonsson.

”Aangezien er geen componenten intern worden 
geproduceerd, hebben we de kans om de nieuwste 
trends op het vlak van materiaalontwikkeling 
en productietechnologie te evalueren. We zijn 
veeleisend bij onze materiaalkeuze en we proberen 
altijd te werken met materialen die kunnen worden 
gescheiden bij de eindrecyclage. Patch is natuurlijk 
ontworpen volgens die principes.”

Het is de bedoeling om meer producten volgens 
dezelfde principes te ontwikkelen en als Patch 
goed wordt onthaald, zal die ontwikkeling worden 
versneld. 

”We hebben nog veel meer ideeën!”

INNOVATIEF WERK 
MET MATERIALEN
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Als we innovatieve en creatieve werkomgevingen 
willen creëren voor onze klanten, moeten we 
natuurlijk bij onszelf beginnen. De werkomgeving 
is een belangrijke prioriteit voor Materia, dat 
het OHSAS 18001certificaat heeft gekregen. 
Dit certificaat garandeert dat alle wetten op de 
arbeidsomstandigheden worden nageleefd en 
dat er actief wordt gewerkt aan de motivatie, 
het welzijn en de veiligheid van het personeel. 
Dat geldt voor iedereen: we stellen aan onze 
onderleveranciers dezelfde eisen als bij onze eigen 
activiteiten. Materia weet heel goed hoe kantoren 

en werkplekken kunnen worden ontworpen om 
inspirerende en gezonde omgevingen te creëren, 
en in ons eigen gebouw in Tranås worden nieuwe 
mogelijkheden onderzocht. De werknemers bij 
de productie hebben toegang tot mooi ingerichte 
kleedkamers waar ze worden verwelkomd door 
het getjirp van vogels, en de kantoorruimte is 
ontworpen voor activitybased werken. Er zijn  
ook geen grenzen tussen verschillende functies.  
Een grote glazen wand tussen de werkplaats  
en het kantoor creëert de ideale omstandigheden 
voor transparantie en samenwerking. 

WERKOMGEVING. 
WE BRENGEN IN DE PRAKTIJK  

WAT WE VERKONDIGEN!
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Materia staat voor experimenten en creativiteit, 
handelsmerken die de grenzen van het bruikbare 
en het architectonische verleggen. Met onvoorspel-
baarheid en conceptueel ontwerp vormt en stroomlijnt 
Materia de dynamische processen in de moderne 
onderneming.

LOCATIE. Tranås

OPGERICHT. 1992, onderdeel van de Kinnarps Groep 
sinds 2004.

AANTAL WERKNEMERS. 76

PRODUCTIE. Hoofdkantoor, montage, naaien en 
bekleden in Tranås. Materia produceert zelf geen 
componenten. Alle onderdelen worden geproduceerd 
door onderleveranciers, waarvan een groot deel in de 
omgeving is gevestigd. 

PRODUCTKEURMERKEN. FSC® en Möbelfakta.

CERTIFICATEN. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC Chain of Custody
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NC NORDIC CARE

NC Nordic Care is het Zweedse merk met het grootste aantal  
producten met het Möbelfaktakeurmerk. ”En er zullen er nog meer 
bijkomen”, zegt kwaliteits en milieucoördinator Tomas Reibring. 
”Een groot voordeel van Möbelfakta is dat de eisen overeenstemmen  
met de eisen van de autoriteit voor overheidsopdrachten,  
waardoor aankopen eenvoudiger wordt voor de klant.”

MEESTERS VAN 
MÖBELFAKTA
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125 van de 170 producten in het gamma hebben 
momenteel het Möbelfaktakeurmerk, m.a.w. 
ongeveer 75%. Ongeveer evenveel producten, een 
honderdtal, hebben het FSCkeurmerk. Het aandeel 
meubilair met een certificaat of keurmerk neemt 
voortdurend toe. 

”We zetten ons zo hard in voor het Möbelfakta
keurmerk omdat het een breed productkeurmerk 
is dat rekening houdt met kwaliteit, milieu en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Möbelfakta 
garandeert sterk en kwaliteitsvol meubilair met 
een lange levensduur. Met Möbelfakta kunnen de 
klanten er ook zeker van zijn dat er geen stoffen 
werden gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu, 
en dat de toeleveringsketen werd gecontroleerd. 
De leveranciers werden onderworpen aan een 
risicobeoordeling en er zijn preventieve maatregelen 
om na te gaan of ze de gedragscode van de VN 
naleven”, vertelt Reibring.

Op de website van NC worden producten met 
het Möbelfaktakeurmerk in een aparte categorie 
weergegeven. 

”De klanten kunnen naar de website gaan en vrij 
kiezen. Ze kunnen snel en gemakkelijk informatie 
vinden en moeten geen lang onderzoeksproces 
doorlopen om te weten te komen welk meubilair 
voldoet aan de milieueisen.” 

EEN VRIEND DIE VOOR U KLAARSTAAT
Hout is het overheersende materiaal in de 
producten van NC en vertegenwoordigt dus  
een groot deel van de impact op het milieu  
van de activiteiten. 

”Om er zeker van te zijn dat het bos met zo 
veel mogelijk respect voor de natuur werd beheerd, 
hebben we het FSCkeurmerk en gebruiken we  
zo veel mogelijk hout met het FSCkeurmerk.”

De nieuwe Kompiskruk (’kompis’ is Zweeds 
voor ’vriend’) is een uitstekend voorbeeld van 
de manier waarop NC met keurmerken werkt bij 
de ontwikkeling van producten. Kompis is een 
inklapbare kruk die aan de muur kan worden 
gehangen wanneer ze niet wordt gebruikt en die 
kan dienen als ruimtebesparende extra stoel of 
bezoekersstoel. Kompis heeft het Möbelfakta
keurmerk en wordt volledig geproduceerd met hout 
uit verantwoord beheerde bossen met het FSC
keurmerk. De stof is gemaakt van 74% gerecycleerd 
materiaal en heeft het Cradle to Cradle™ en 
OekoTexkeurmerk. De stof is bovendien extreem 
slijtvast, wat heel belangrijk is bij een ontwerp  
van dit type waarbij de stof een groot deel van  
de last draagt. 

De Kompiskruk heeft het Möbelfaktakeurmerk  
en wordt volledig geproduceerd met materiaal  
met het FSC®keurmerk. 
De slijtvaste stof is gemaakt van 74% gerecycleerd 
materiaal en heeft het Cradle to Cradle™ en  
OekoTexkeurmerk.
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GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING
”Zelfs in het ontwerpproces wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid voor hergebruik. 
Zittingen en hoezen moeten gemakkelijk 
kunnen worden vervangen, gereinigd of 
opnieuw bekleed. Het meubilair moet er lang 
fris blijven uitzien en beschikbaar zijn voor een 
groot aantal mensen”, vertelt Reibring. 

”Maar om dezelfde reden moeten we 
ook gelakte houten oppervlakken aanbieden 
die gemakkelijk kunnen worden gereinigd 
en afgeveegd en die bestand zijn tegen 
ontsmettingsmiddelen. Milieuvriendelijke 
lakken op waterbasis zijn minder robuust en 
er zijn dus soms sterkere alternatieven nodig, 
zoals zuurhardende lakken. Dergelijke lakken 
hebben een negatieve impact op het milieu en 
een hogere VOSuitstoot.” 

Samen met andere producenten heeft 
NC lakproducenten gestimuleerd om hun 
ontwikkelingswerk op te drijven. Momenteel 
loopt er een gezamenlijk project tussen een 
aantal meubelproducenten, TMF (de handels
organisatie voor de houtverwerkende industrie 
in Zweden) en producenten van lakken en 
ontsmettingsmiddelen. Samen hebben ze 
verschillende stalen geproduceerd die werden 
gelakt met lakken op waterbasis, zuurhardende 
lakken en polyurethaanlakken. Die stalen zullen 
worden getest in het laboratorium van Kinnarps. 

”We hopen dat de testen nieuwe inzichten 
kunnen opleveren die van pas kunnen komen 
bij de ontwikkeling van producten en die de 
industrie kunnen helpen om vooruitgang  
te boeken op dit gebied.”

NC Nordic Care ontwikkelt meubilair voor alle soorten openbare ruimtes en is een van de marktleiders 
op het gebied van meubilair voor de gezondheidszorg, cafés en restaurants. Meubilair met een speels en 
modern ontwerp waarbij mens, milieu en esthetiek centraal staan. Het is onze ambitie om meubelconcepten 
aan te bieden die toegankelijkheid en inclusiviteit creëren. De kernwaarden, gebaseerd op betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid, moeten duidelijk worden weerspiegeld in de producten.

LOCATIE. Tranås

OPGERICHT. 1950, onderdeel van de Kinnarps Groep sinds 2009.

AANTAL WERKNEMERS. 16

PRODUCTIE. NC heeft geen interne productie. Alle producten worden besteld bij zorgvuldig  
geselecteerde leveranciers.

PRODUCTKEURMERKEN. FSC® en Möbelfakta.

CERTIFICATEN. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

SAMEN MET ANDERE PRODUCENTEN HEEFT NC LAKPRODUCENTEN 
GESTIMULEERD OM HUN ONTWIKKELINGSWERK OP TE DRIJVEN.



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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”

SKANDIFORM

Skandiform onderscheidt zich door langdurige samenwerkingen aan te gaan met 
ervaren ontwerpers. 
”Door lang mee te gaan, zowel op het gebied van esthetiek als op het gebied van 
kwaliteit, vormen onze producten een tegenwicht voor de houding ’versleten en weg 
ermee’”, zegt Bengt Persson, vestigingsmanager bij Skandiform. 

ONTWERP ALS  
TEGENWICHT VOOR  
HET IDEE ’VERSLETEN  
EN WEG ERMEE’
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” TIJDENS MIJN ONTWERPPROCES PROBEER IK ZO VEEL MOGELIJK  
TE REDUCEREN, ZOWEL WAT HET ONTWERP ALS WAT HET MATERIA AL 
BETREFT. IK HOUD VAN EENVOUD IN EEN ONTWERP EN VANUIT HET  
OOGPUNT VAN DUURZA AMHEID IS HET HEEL DOELTREFFEND”.

NINA JOBS, ONTWERPER

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune, Ruud 
Ekstrand en Jonas Lindvall zijn enkele van de 
befaamde ontwerpers die deel uitmaken van het 
ontwerpteam van Skandiform. Het is een relatief 
kleine en exclusieve groep. 

”We werken samen met ervaren ontwerpers met 
een professionele houding die verder kunnen zien 
dan de heersende trends. Wat voor ons belangrijk 
is, is een langdurige samenwerking die kan 
bijdragen aan de ontwikkeling en de versterking van 
de uitstraling en de individualiteit van Skandiform”, 
vertelt Persson.

 ”Het voordeel van ervaren ontwerpers is  
dat ze een heel goede materiaalkennis hebben  
en dat duurzaam denken deel uitmaakt van  
hun processen.”

MODERNE KLASSIEKERS
Het is onze ambitie om tijdloze productgamma’s 
aan te bieden die gemakkelijk een nieuwe plek 
vinden wanneer omgevingen worden aangepast. 
En wie zou het in zijn hoofd halen om de Lindvall
klassieker Oak weg te gooien gewoon omdat het 
tijd is om te renoveren? 

”Het is belangrijk dat de producten kunnen 
worden hergebruikt. We hebben veel trouwe 
metgezellen in ons gamma en een groot deel 
hiervan is ontworpen om gemakkelijk te kunnen 
worden gerenoveerd en hergebruikt. Een uitstekend 
voorbeeld is de modulaire sofa Nonstop van Ruud 
Ekstrand. Hij bestaat al 25 jaar en is nog steeds 
heel populair. Wanneer het tijd is voor iets nieuws, 
kunt u hem opnieuw bekleden, opnieuw plaatsen  
of modules toevoegen.”

  
STILLE OMGEVING
Nina Jobs is de nieuwste samenwerkingspartner 
van Skandiform. Jobs is een van de bekendste 
ontwerpers van Zweden met meer dan twintig 
jaar ervaring en een indrukwekkende reputatie. Ze 
studeerde productontwerp aan de Ecole Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs en heeft 
een masterdiploma in ecologisch textiel. De nieuwe 
absorberende wandbekleding Deep Forest werd 
ontwikkeld in 2016 en is ons eerste gezamenlijke 
product. 

”Absorberende wandbekleding draagt bij 
aan een betere geluidsergonomie en stressvrije 
werkomgevingen. Daarom liet ik mij ook inspireren 
door het bos”, zegt Jobs.

”Het bos is een van onze allerstilste 
omgevingen. Het geluidsniveau in het bos ligt rond 
15 dB, in tegenstelling tot een werkplek, waar het 
vaak rond 60 dB ligt.”

REDUCTIE IN VORM EN MATERIAAL
Deep Forest werd ontworpen om de impact op het 
milieu tot een minimum te beperken gedurende 
de volledige levensduur van het product: van de 
keuze en de levensduur van het materiaal tot 
lokale productie om de transportroutes zo kort 
mogelijk te houden. Hergebruik en eindrecyclage 
waren belangrijke parameters. De absorberende 
wandbekleding bestaat uit drie materialen: 
gerecycleerde vodden van een leverancier in 
Småland, gerecycleerde petflessen en vier 
standaardstoffen die een goede keuze voor  
het milieu zijn. De klant kan de stoffen echter  
ook zelf kiezen.

”Tijdens mijn ontwerpproces probeer ik  
zo veel mogelijk te reduceren, zowel wat het  
ontwerp als wat het materiaal betreft. Ik houd  
van eenvoud in een ontwerp en vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid is het heel doeltreffend”,  
vertelt Jobs.

In overeenstemming met de filosofie van 
Skandiform en met het oog op een lange levensduur 
van het interieurontwerp, is de wandbekleding 
uitgerust met een slimme bevestiging waardoor de 
modules gemakkelijk kunnen worden vervangen, 
gereinigd en opnieuw bekleed als het kantoor  
wordt veranderd. 

ONTWERP ALS  
TEGENWICHT VOOR  
HET IDEE ’VERSLETEN  
EN WEG ERMEE’
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De absorberende wandbekleding Deep Forest draagt bij aan een stillere en minder stressvolle 
werkomgeving. Op basis van een aantal verschillende modules en stoffen kunt u uw eigen artistiek bos 
van stilte creëren aan de muur. De absorberende wandbekleding is gemaakt van gerecycleerde vodden, 
gerecycleerd PET en milieuvriendelijke stoffen.
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Skandiform is een van de belangrijkste leveranciers van meubilair voor kantoren en inspirerende openbare ruimtes  
in Scandinavië. Het bedrijf heeft zijn wortels in de Scandinavische ontwerptraditie en haalt zijn inspiratie uit de  
organische blauwdruk en veelzijdige kleuren van de natuur.

LOCATIE. Vinslöv

OPGERICHT. 1962, onderdeel van de Kinnarps Groep sinds 2004.

AANTAL WERKNEMERS. 29

PRODUCTIE. Hoofdkantoor in Vinslöv. Montage en kwaliteitscontrole. Alle onderdelen worden geproduceerd door onderle
veranciers, waarvan de meerderheid in de omgeving is gevestigd.

PRODUCTKEURMERKEN. Möbelfakta, FSC®.

CERTIFICATEN. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

In samenwerking met de regio Västra Götaland werden 
ongeveer tachtig Focusstoelen die in de jaren 80 
werden geproduceerd door Skandifom, gerenoveerd. 
Onder het goedkeurende oog van Skandiform werden de 
stoelen opnieuw gelakt en voorzien van nieuwe vulling 
en nieuwe stof. De naaister die de stoelen had bekleed 
toen ze werden geproduceerd, zorgde opnieuw voor 
de bekleding! Het project was een groot succes en zal 
waarschijnlijk worden voortgezet. Er zijn daarbuiten nog 
een heleboel Focusstoelen ... 

FOCUS OP HERGEBRUIK
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MILIEU- EN PRODUCTKEURMERKEN

FSC® CHAIN OF CUSTODY Traceerbaarheidscertificaat 
van FSC met eisen voor de traceerbaarheid van hout in de 
toeleveringsketen.

ISO 9001 Standaard voor kwaliteitsbeheersystemen. 
Een gestructureerde manier van werken om de klant
tevredenheid en de interne procedures voortdurend  
te verbeteren.

ISO 14001 Standaard voor milieubeheersystemen. 
Een gestructureerde manier van werken om de impact 
op het milieu van de activiteiten en de systematische 
inspanningen voor het milieu op te volgen.

OHSAS 18001 Standaard voor beheersystemen 
voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. Een 
gestructureerde manier van werken om de werkomgeving 
systematisch te verbeteren.

PEFC CHAIN OF CUSTODY Traceerbaarheidscertificaat 
van PEFC met eisen voor de traceerbaarheid van hout in  
de toeleveringsketen.

CERTIFICATEN

WOORDENLIJST

ACOUSTIC FACTS Onafhankelijke beoordeling van de 
akoestische gegevens van het product waardoor producten 
kunnen worden vergeleken. Gebaseerd op een Zweedse 
standaard.

BLAUE ENGEL Een Duits milieukeurmerk. Omvat 
milieueisen in de levenscyclus van het product.

CE-MARKERING Een keurmerk dat toont dat het product 
voldoet aan de EUnormen voor veiligheid, gezondheid en 
milieubescherming.

CRADLE TO CRADLE Een productkeurmerk dat eisen 
stelt inzake veilige materialen, recycleerbaarheid, kennis 
van productinhoud en sociale factoren.

EU ECOLABEL Het officiële milieukeurmerk van de EU 
voor diensten en producten. Stelt eisen inzake kwaliteit en 
milieu. 

FSC Een keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Het is een 
bewijs voor milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord 
en economisch deugdelijk gebruik van de bossen in de 
wereld. FSCC010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Hout van 
gecontroleerde en aanvaardbare bronnen.

GS (GEPRÜFTE SICHERHEIT) Een Duits 
kwaliteitskeurmerk voor meubilair dat Europese wettelijke 
eisen met betrekking tot veiligheid omvat en, in sommige 
gevallen, strengere eisen stelt dan de wettelijke eisen.

MÖBELFAKTA Een Zweeds keurmerk voor meubilair 
met een duidelijke focus op duurzaamheid. Het 
omvat productnormen op het gebied van kwaliteit en 
milieu, en leveranciersnormen voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

NF ENVIRONNEMENT Het enige officiële 
milieukeurmerk voor meubilair in Frankrijk. Het omvat 
producteisen op het gebied van kwaliteit en milieu, en 
milieueisen voor producenten.

OEKO-TEX® Een internationaal textielkeurmerk. Stelt 
eisen dat de producten geen stoffen mogen bevatten die 
schadelijk zijn voor de gezondheid.

PEFC Een keurmerk voor houtproducten uit verantwoorde 
bosbouw.

SVANEN Een Scandinavisch milieukeurmerk dat eisen 
stelt inzake diensten en de impact op het milieu van 
goederen gedurende hun levenscyclus.
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BIODIVERSITEIT Diversiteit binnen soorten en tussen 
soorten, en diversiteit van ecosystemen.

BISFENOL A Een vermoedelijke hormoonontregelaar die 
aanwezig kan zijn in kunststof, lak en lijm.

LIJST MET RISICOLANDEN VAN HET BSCI 
Risicoclassificatie van landen met betrekking tot 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Business 
Social Compliance Initiative.

CEN Comité Européen de Normalisation. Een Europese 
standaardiseringsorganisatie.

CO2 Het chemische symbool voor koolstofdioxide.

GEDRAGSCODE  Richtlijnen voor de manier waarop een 
organisatie haar activiteiten op een ethische, sociale en 
milieuvriendelijke manier zou moeten beheren.

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verwijst 
naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
bedrijven.

ECOSYSTEEM Een ecologisch systeem dat alle levende 
organismen en de omgeving in een natuurlijk gebied 
omvat.

EPD Environmental Product Declaration of 
milieuproductverklaring. Een gecontroleerd en 
geregistreerd document dat de milieuprestaties van een 
product toont vanuit een levenscyclusperspectief.

FEMB Een Europese federatie van beroepsverenigingen 
voor kantoormeubilair en hun leden. Stimuleert 
standaardisering en harmonisering tussen Europese 
landen.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN 
VAN DE VN De zeventien doelstellingen van de VN voor 
duurzame ontwikkeling om de wereld te transformeren 
tegen 2030.

GLOBAL COMPACT VAN DE VN Het wereldwijde 
initiatief van de VN om bedrijven aan te moedigen te 
handelen in overeenstemming met principes op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 
anticorruptie.

FORMALDEHYDE Een stof die aanwezig is in de lijm in 
spaanplaat, in textiel en leer. Allergeen bij contact met de 
huid en kankerverwekkend.

FTALATEN Gebruikt als verzachters in kunststof 
en rubber. Ook gebruikt in verf en lijm. Vermoedelijke 
hormoonontregelaars.

MDI Isocyanaat gebruikt bij de productie van vulling.  
Een gezonder alternatief voor TDI.

REACH-KANDIDAATSLIJST Een lijst met stoffen die 
zijn geclassificeerd als bijzonder schadelijk volgens de 
chemische autoriteit van de EU.

RE:FILL Materiaal van Kinnarps dat bestaat uit stofafval, 
gerecycleerd PET en gesmolten vezels.

ROHS-RICHTLIJN Een EUrichtlijn die het gebruik 
van schadelijke stoffen in elektrische of elektronische 
producten beperkt of verbiedt.

SIS Swedish Standards Institute. Een Zweedse organisatie 
die, samen met haar leden, normen opstelt in een groot 
aantal domeinen.

SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit. Een ethische 
audit die wordt gebruikt om ethische aspecten in 
toeleveringsketens te controleren.

SWEDAC Het nationale accreditatieorgaan van Zweden.

TANTAAL Een metaal en een van de vier 
conflictmineralen waarvan de winning lopende conflicten 
dreigt te financieren.

TDI Isocyanaat dat kan worden gebruikt bij de productie 
van vulling. Kan astma en allergieën veroorzaken.

TMF De Zweedse beroepsvereniging en 
werkgeversorganisatie voor de houtverwerkende industrie 
en meubelindustrie in Zweden.

VOS Vluchtige organische stoffen. Aanwezig in verf, 
lak, lijm en reinigingsmiddelen. Kunnen hoofdpijn, 
concentratieproblemen en een slechte luchtkwaliteit 
veroorzaken.

WOLFRAAM Een metaal en een van de vier 
conflictmineralen waarvan de winning lopende conflicten 
dreigt te financieren.

WWF Het World Wide Fund for Nature, een non
profitorganisatie voor milieu en natuurbehoud die 
inspanningen levert om de natuurlijke biosferen van de 
aarde te bevorderen en een toekomst te creëren waarin  
de mens in harmonie leeft met de natuur.

VARIA
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