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SAMEN BETER
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De Kinnarps AB Groep is een van Europa's toonaangevende leveranciers
van interieuroplossingen voor kantoren, scholen en zorginstellingen.
We zijn een totaalleverancier en helpen onze klanten met de creatie van duurzame,
toekomstbestendige omgevingen met behulp van ons eigen merkenportfolio, diverse
diensten en aanvullende producten. Door onze nieuwsgierigheid naar en onze
interesse in duurzame oplossingen streven we er voortdurend naar onze impact
op het klimaat te verbeteren, het welzijn te verhogen en tijdloze omgevingen
te creëren. In dit Duurzaamheidsrapport richten we ons op zes belangrijke
domeinen waarin we als Groep met onze klanten en leveranciers
kunnen samenwerken om een beter effect te creëren dat duurzaam is.
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Samen met onze klanten willen we duurzame
langetermijnoplossingen creëren die aantrekkelijk en
inspirerend zijn en creativiteit en efficiëntie
stimuleren. We willen onze klanten helpen om
vanaf het begin het juiste interieurontwerp te kiezen,
een investering die op lange termijn loont en zowel
duurzame mensen als organisaties creëert.
De Covid-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat er
nieuwe eisen worden gesteld aan werkomgevingen en
werkmethoden. Bij Kinnarps gebruiken we al lang analyses van de werkomgeving om onze klanten te helpen
hun behoeften te identificeren en in kaart te brengen,
waardoor we een activity-based interieuroplossing op
maat kunnen creëren. We ontwerpen de oplossing niet
alleen om te voldoen aan de huidige behoeften, maar
ook om flexibel genoeg te zijn voor de veranderende
behoeften van de toekomst.
We zijn van mening dat dit vanaf nu belangrijk zal zijn
voor veel bedrijven omdat ze de manier waarop ze in de
toekomst zullen werken, heroverwegen.

We hebben onze
doelstelling voor het
verminderen van de
CO2-uitstoot overtroffen.

DUURZAAMHEID IS EN
BLIJFT ONS HANDELSMERK
Bij Kinnarps creëren we echt duurzame oplossingen. Sinds de oprichting
van het bedrijf in 1942 hebben we ons hier elke dag voor ingezet. De focus
ligt hierbij op het creëren van echte voordelen, voor onze klanten en voor
het milieu.
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We creëren producten met een lange levensduur,
die een hele tijd kunnen worden gebruikt. Dit levert
een echt voordeel op voor zowel het milieu als onze
klanten. Dankzij een productontwerp dat opfrissen en
vernieuwen vergemakkelijkt, is het eenvoudig om de
levensduur van de producten nog verder te verlengen.
Door circulaire diensten en bedrijfsmodellen aan te
bieden, helpen we onze klanten om nog langere levenscycli te creëren en interieurontwerp nog effectiever te
gebruiken als hulpbron. We investeren nu in de verdere
ontwikkeling van onze producten en diensten. Een
voorbeeld hiervan zijn onze lopende pilootprojecten
voor huurconcepten. Het is belangrijk om in gedachten
te houden dat circulariteit niet automatisch gelijkstaat
aan duurzaamheid, aangezien circulaire stromen met
producten met een korte levensduur het snelle verbruik
van producten en materialen alleen maar stimuleren.

Daarom richten onze initiatieven zich op het creëren
van oplossingen en producten die lang meegaan en
ook circulair zijn. We leggen veel nadruk op het garanderen dat onze producten op een duurzame manier
worden geproduceerd en geleverd. Met onze productie
in Zweden hebben we controle over de hele keten en
ons productie-ethos is het optimaal benutten van
bestaande middelen. Ons logistiek systeem is uniek in
de sector en wordt gekenmerkt door efficiëntie. Door
onze producten bijvoorbeeld te verpakken in dekens
in plaats van dozen voor eenmalig gebruik, kunnen we
50% meer meubilair laden dan het gemiddelde in de
sector. Waar anderen drie vrachtwagens nodig hebben,
volstaan twee exemplaren voor ons. Bovendien kunnen
we de producten snel bij de klant installeren en meer
dan een halve ton afval per vrachtwagen vermijden
door dekens te gebruiken die we ook terug meenemen
en hergebruiken.
Onze kortetermijndoelstellingen inzake duurzaamheid moesten tegen 2020 worden bereikt en we
zijn verheugd dat we het voor een aantal van onze
doelstellingen zelfs nog beter hebben gedaan dan
gepland. We hebben niet alleen onze doelstelling voor
het verminderen van de CO2-uitstoot overtroffen, maar
ook onze doelstellingen voor het verminderen van het
energieverbruik en het gebruik van oplosmiddelen. De
aanhoudende pandemie heeft de markt beïnvloed en
heeft geleid tot een lager productievolume, wat een
domino-effect heeft gehad op onze uitstoot. Dankzij
onze inspanningen en initiatieven kunnen we echter
stellen dat we onze doelstellingen sowieso hadden
bereikt, zelfs als ons productievolume was geweest
zoals verwacht in een situatie zonder pandemie. Onze
bijdrage aan duurzame ontwikkeling is het creëren van
duurzame langetermijnoplossingen waar onze klanten
voordeel uit halen, met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. Daarom hebben we nieuwe ambitieuze doelstellingen voor 2025 geformuleerd.

ROBERT PETERSSON
CEO KINNARPS AB
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JAAROVERZICHT

HE T MODEL VOOR EEN L ANGERE
LE VENSDUUR
Het afgelopen jaar hebben we een pilootproject
uitgevoerd met een nieuw circulair huurmodel
voor onze klanten in Zweden – met als doel hen te
helpen hun werkomgeving aan te passen aan hun
bestaande en toekomstige behoeften. Dit model
biedt klanten een duurzame en flexibele oplossing
wanneer ze die het hardst nodig hebben. Aan het
einde van de huurperiode nemen we de producten
terug en zorgen we ervoor dat ze opnieuw worden
gebruikt. Dat zorgt er niet alleen voor dat aan
de veranderende eisen van onze klanten wordt
voldaan, maar draagt ook bij aan een aanzienlijk
langere levensduur voor onze producten.

2020 was, op zijn zachtst gezegd, een uitdagend jaar voor de meesten van ons
– op veel verschillende manieren. Niet in het minst op het vlak van werksituaties
en werkomgevingen. Maar het was ook een jaar van hard werken en streven
naar groenere tijden – bijvoorbeeld door klimaatvriendelijke beslissingen,
innovaties en investeringen. En dat allemaal voor een iets betere planeet.

EEN NIEUWE VERSCHUIVING
NA AR HERNIEUWBARE DIESEL
De voertuigen van Kinnarps zijn overgeschakeld
op diesel met het hoogst mogelijke niveau
van hernieuwbare bestanddelen, waardoor
de CO2-uitstoot met 85% wordt verlaagd in
vergelijking met fossiele diesel. Dat betekent
dat we onze uitstoot zullen verminderen met
bijna 2.000 ton per jaar, of ongeveer 358 keer
de wereld rond met de auto.

DE KUNST VAN HE T CREËREN VAN
EEN NIEUW, DUURZ A AM KUNSTLEER
Dit jaar werd het kunstleer 'Joy' toegevoegd
aan het Kinnarps Colour Studio-assortiment.
Het is ontwikkeld om te voldoen aan de strenge
reinigingseisen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, zonder het materiaal zelf te beschadigen.
Dit kunstleer is niet alleen gemakkelijk schoon
te houden met een eenvoudige water- en zeepoplossing, maar het is ook een van de weinige
kunstleders op de markt dat niet moet worden
gedroogd nadat het is ontsmet. Joy draagt
het Oeko-Tex®-ecolabel en is volledig vrij van
biociden en antimicrobiële stoffen.

U IT S TO OT VA N KO O L D I OX I D E
G E C E R TI FI C E E R D O N B E W E R K T H O U T
G E B R U I K VA N O PLO S M I D D E L E N
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EEN LICHTE VR ACHT WAGEN
DIE ZWARE UITSTOOT TEGENGA AT
Kinnarps heeft geïnvesteerd in een lichte
vrachtwagen die op aardgas rijdt en dus
een dieselvrachtwagen van 3,5 ton vervangt.
Dit zal leiden tot een vermindering van de
fossiele CO2-uitstoot met 50%. Vrachtwagens
op aardgas zijn ook heel goed voor het milieu
omdat ze aanzienlijk minder schadelijke deeltjes uitstoten, waardoor ze bijzonder geschikt
zijn voor stedelijke distributie. De investering
in het voertuig op aardgas is simpelweg een
volgende stap om aan de eisen van de klant
te voldoen en ons meubeltransport
nog klimaatefficiënter te maken.

-47%

DUURZ AME SOFA ONT WORPEN
DOOR NC NORDIC CARE
Dahlia is een assortiment comfortabele sofa's
en fauteuils met een heerlijk huiselijk gevoel.
Het combineert alle kenmerken die nodig zijn
voor een goede hygiëne, waaronder een vering
van geweven rubber, afneembare en wasbare
stof en een opening tussen de zitting en de rug
om te voorkomen dat vuil en bacteriën zich
ophopen. Duurzaamheid stond voorop bij
de ontwikkeling van Dahlia. Het assortiment
is ontworpen om in alle stadia circulair
te zijn aangezien dit meubilair gemakkelijk
te hergebruiken, opnieuw te bekleden en te
repareren is. Het assortiment draagt ook het
Möbelfakta-label en is FSC®-gecertificeerd.

ISO 45001-GECERTIFICEERDE
WERKOMGE VING
Kinnarps heeft een lange traditie van actieve
betrokkenheid op het gebied van werkomgevingen en in 2020 zijn we begonnen aan ons traject
om een ISO 45001-certificering te krijgen voor
de werkomgevingen in de productievestigingen
in Kinnarp, Jönköping en Skillingaryd. We doen
er alles aan om onze werkomgeving te verbeteren, onze aantrekkelijkheid als werkgever te
vergroten en een nog beter bedrijf te worden.

RECYC LING O P ZIJ N BES T
In het najaar van 2020 lanceerden we de
Tinnef-tafel van Skandiform, in samenwerking
met ontwerper Charlotte von der Lancken.
De tafel heeft een onderstel in es of eik,
met een blad van 100% gerecycleerde plastic
flessen. Elk bovenblad heeft zijn eigen unieke
patroon, gemaakt van weggegooid plasticafval
in een prachtig nieuw kleedje.

96%
-57%
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FOR
THE
GREATER
GOOD
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Bij Kinnarps zien we duurzaamheid vanuit een
holistisch perspectief. Dat doen we al sinds de
oprichting van het bedrijf in 1942. Het houdt in dat
we middelen op een efficiënte en milieuvriendelijke
manier gebruiken, het welzijn bevorderen en onze
klanten helpen om hetzelfde te doen. Het gaat
erom producten aan te bieden die kunnen worden
vernieuwd en hergebruikt. Daarnaast gaat het erom
op een duurzame manier te leveren en doordachte,
flexibele en multifunctionele interieuroplossingen
te creëren die gemaakt zijn om lang mee te gaan.
Maar het gaat vooral om duurzame mensen en
organisaties. Daar begint en eindigt alles.
Voor ons is het gewoon een levenslange
verbintenis, gebaseerd op nieuwsgierigheid,
een langetermijnaanpak en een onvermoeibare wil
om het anders te doen, om het juiste te doen en om
de basis te leggen voor een iets betere toekomst.
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DUURZAAMHEID
IN KINNARPS-STIJL
D O E H E T G O E D E N D O E H E T A N D E RS

te garanderen. De in hoogte verstelbare bureaus van Kinnarps

Door middel van onze werkplekanalyses – Next Office, Next

worden bijvoorbeeld drie keer meer getest dan de sectornorm

Education en Next Care – zorgen we ervoor dat onze klanten

(15.000 cycli in plaats van 5.000 cycli) om een lange levensd-

een interieurontwerp op maat krijgen dat vanaf

uur te garanderen. Dat betekent dat onze klanten producten

dag één en op lange termijn duurzaam is. Niet in het

ontvangen die langer meegaan, wat ook hun investeringskosten

minst door hen in een vroeg stadium bij het proces te betrek-

in de loop van de tijd verlaagt en hun ecologische voetafdruk

ken. De analyses helpen klanten ook om hun panden

aanzienlijk verkleint.

te optimaliseren, waardoor niet alleen ruimte wordt bespaard,
maar ook de energiekosten worden verlaagd.

M I LI E U V R I E N D E LIJ K E N E E R LIJ K

Daarnaast helpen we bij het inventariseren van hun

Al onze fabrieken bevinden zich in Zweden en hebben daarom

bestaande interieurontwerp om te kijken welke

hoge eisen op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

onderdelen van het interieur kunnen worden
hergebruikt, gerenoveerd of vernieuwd.

We maken van maatschappelijke verantwoordelijkheid
ook een vereiste in de toeleveringsketen via onze
Gedragscode voor Leveranciers, die risicobeoordeling

W E L Z IJ N B EG I N T B IJ D E R U G G E N G R A AT

en -monitoring ter plaatse verplicht om sociaal

Bij onze productontwikkeling werken we samen

aanvaardbare omstandigheden te waarborgen.

met ergonomen die gespecialiseerd zijn in onze
fysieke en psychologische behoeften.
Zo kunnen we aanpasbare producten creëren

In onze productie verwerken we afvalmaterialen ook op
verschillende klimaatvriendelijke manieren. Sommige van onze
fabrieken worden bijvoorbeeld verwarmd met houtafval uit

die het welzijn van de mensen verhogen en ziekteverzuim

hun eigen productie. Daarnaast hebben we het innovatieve Re:-

en arbeidsongevallen beperken. Een voorbeeld hiervan is

fill-materiaal ontwikkeld, dat bestaat uit overgebleven stof van

de Capella-bureaustoel, die is ontwikkeld met een volledig

onze productie in Skillingaryd en gerecycleerde PET-flessen.

unieke zitting die zorgt voor evenwichtige microbewegingen
en die actief zitten bevordert. Een ander goed voorbeeld

D E K E N S D I E H E T V E RS C H I L M A K E N

is de Rocca-kruk, met een speels ontwerp dat beweging

Bij Kinnarps en Drabert gebruiken we dekens

stimuleert om het welzijn te bevorderen en het ener-

als verpakkingsmateriaal in plaats van dozen voor

gieniveau te verhogen.

eenmalig gebruik. De dekens worden vervolgens terug meegenomen voor hergebruik bij de volgende levering.

S T E E D S O PN I E U W G E B R U I K E N

Zo besparen we op afvalbeheer en gebruiken we ongeveer 270

Bij het ontwerpen van onze producten nemen

kg verpakking minder per vrachtwagentransport.

we altijd circulariteit als uitgangspunt.

De dekens zorgen er ook voor dat we 50% meer meubilair

AANTAL PRODUCTEN
MET EEN ECOLABEL

236
MÖBELFAKTA-CERTIFICATEN

129
FSC ®-GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

13
NF ENVIRONNEMENT

13

Omdat we van mening zijn dat het gemakkelijk moet

in onze vrachtwagens kunnen plaatsen in vergelijking met

zijn om onderdelen te vernieuwen en te vervangen om de

andere bedrijven in de sector. Dat is niet alleen positief voor het

NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFÉ

levensduur van het meubilair te verlengen. Alles wordt in het

klimaat, maar het wordt ook gewaardeerd door onze klanten,

werk gesteld om onze klanten in staat te stellen hun interieu-

want het betekent minder en snellere leveringen.

22

rontwerp te vernieuwen en aantrekkelijke werkomgevingen
te creëren, zonder grote hinder of milieueffecten. We hebben

D E K L A N T O P D E E E RS T E PL A AT S

bijvoorbeeld 24 producten in ons assortiment met afneem-

We hanteren zeer strenge milieueisen voor onze producten

bare bekleding, waardoor het eenvoudig is om deze producten

en bijbehorende materialen. Dat leidt tot een uitstekende

op een kosteneffectieve manier opnieuw te bekleden, zonder

veiligheid voor onze klanten. Al ons meubilair is getest in

onnodig transport.

overeenstemming met diverse certificerings- en ecolabelsystemen. Het bevat bijvoorbeeld geen onnodige of schadelijke

PRO D U C T E N D I E T EG E N E E N S TO OTJ E
KUNNEN
Onze producten worden getest op naleving van strenge
kwaliteitseisen in ons eigen geaccrediteerde Test & Verifi-

chemicaliën. Dat zorgt voor een gezonde werkomgeving en
een betere kwaliteit van de binnenlucht.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

10
QUALITY OFFICE

cation Centre om een hoge kwaliteit en productvei- ligheid

10
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DUURZAAMHEID
ZIT IN ONS DNA

MERKEN

MARKTEN

+40
+200

landen
verkooppunten

Het begon bijna 80 jaar geleden allemaal met
de droom van een jong koppel: een klein
timmerbedrijf. Vandaag zijn we een van Europa's
toonaangevende leveranciers van interieuroplossingen voor kantoren, scholen en zorginstellingen.
Sinds het prille begin in 1942 hebben we een
passie voor duurzaamheid en de visie dat alles
altijd een beetje beter kan.
Het spaarzaam gebruiken van hulpbronnen
en het creëren van langetermijnoplossingen
maken deel uit van ons DNA en vormen de kern van
ons bedrijf. We zijn steeds nieuwsgierig en blijven
duurzame en succesvolle interieuroplossingen
ontwikkelen die zowel organisaties als mensen in
staat stellen om goed te presteren. De Kinnarps
Groep bestaat momenteel uit zes productievestigingen, allemaal gevestigd in Zweden, en heeft een
merkenportfolio met zeven merken. De Groep is een
familiebedrijf en de waarden die vanaf het begin in
het bedrijf zijn verankerd, vormen nog steeds een
belangrijk deel van ons hart en onze ziel.

Hoofdkantoor
Dochtermaatschappijen

OMZET

330

D E B E D R IJ F S S T R U C T U U R VA N D E K I N N A R PS A B G RO E P

mln EUR
M E D E W E R K E RS

1.889
mensen
12

MATERIA AB

KINNARPS
HOLDING AB

MATERIA
GROUP AB

KINNARPS AB

V E R KO O P O N D E RNEMINGEN

SK ANDIFORM AB

NC NORDIC
CARE AB
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DE WEG NAAR EEN DUURZAAM
INTERIEURONTWERP
Hoe creëert u een aantrekkelijke, goed functionerende en succesvolle werkomgeving
waar iedereen gelukkig en gezond is? Op weg naar een nieuwe werkomgeving
zijn er een aantal factoren die een invloed hebben op de duurzaamheid en de
toekomstbestendigheid van de oplossing. Bij Kinnarps stemmen we een proces
altijd af op elk uniek project. Op basis van onze ervaring zien we vier duidelijke fasen
waarbij alle belanghebbenden van het project betrokken zijn, altijd op basis van de
specifieke activiteit.
Resultaten en
aanbevelingen

Overdracht en
overzicht
Bedrijfsmodel

Ontwikkeling
Spelregels van
het kantoor

Levering

Aankopen
Inventarisatie en
betrokkenheid

INTERIEUROPLOSSING

ANALYSE

UITVOERING

OPVOLGING

Aanpassing

Productie

Visie en
doelstellingen

Indeling

Distributie

Ontwerpconcept

Analyse van de
resultaten

A N A LYS E

A A N KO O P

D I S T R I B U TI E

O PVO LG I N G

We helpen onze klanten om hun behoeften en
werkpatronen in kaart te brengen en betrekken alle
medewerkers bij het ontwerpen van omgevingen die
gebaseerd zijn op daadwerkelijke activiteiten en die
gezondheid, efficiëntie en succes bevorderen. Dat doen
we aan de hand van onze analyses van de werkomgeving:
Next Office®, Next Education® en Next Care®.

Wanneer we grondstoffen, onderdelen en afgewerkte
producten aankopen, is het voor ons belangrijk dat ze
afkomstig zijn uit duurzame bronnen en geproduceerd
zijn in eerlijke sociale omstandigheden. Daarom stellen
we hoge eisen aan zowel onze leveranciers als
de producten die worden geleverd.

We hebben ons eigen logistiek systeem dat producten
van onze merken Kinnarps, Drabert en MartinStoll
levert. Het systeem optimaliseert leveringen van en
naar de fabriek, wat betekent dat onze vrachtwagens
nooit leeg de weg op gaan. Als we onze producten
verpakken, gebruiken we dekens en karton, die we
vervolgens terug meenemen voor hergebruik.
Dat betekent dat we besparen op verpakking
en de laadcapaciteit van onze vrachtwagens
aanzienlijk kunnen verhogen.

Opvolging is belangrijk om ervoor te zorgen
dat het interieurontwerp werkt zoals gepland
voor zowel de medewerkers als het bedrijf als geheel.
Het kan nodig zijn om aanpassingen door te voeren
wanneer de behoeften veranderen. Onze producten
zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur
en kunnen worden vernieuwd of gerenoveerd.
Dat is een duurzame investering op lange termijn
voor zowel onze klanten als onze planeet.

I N T E R I E U RO PLO S S I N G
Een activity-based interieuroplossing, ingericht
met flexibele en multifunctionele producten, is een
langetermijninvestering die op een betaalbare manier
kan worden aangepast aan de veranderende behoeften.

B E D R IJ F S M O D E L
We kunnen u helpen met flexibele financieringsen huuroplossingen waarmee u de producten
nu kunt gebruiken en ze vervolgens kunt
teruggeven of ze later kunt kopen.
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Vertaling
van de
resultaten

PRO D U C T I E
Bij de productie van onze producten is het belangrijk
voor ons om milieugevaarlijke en schadelijke stoffen
te vermijden. Dat doen we niet alleen om een goede
werkomgeving in onze zes productievestigingen te
garanderen, maar ook om de werkomgeving van onze
klanten te verbeteren. Het verminderen van gevaarlijke
stoffen in onze producten vergemakkelijkt ook de
recycling van materialen. We streven er voortdurend
naar ons gebruik van hulpbronnen te verbeteren
door het materiaalverbruik te optimaliseren, afval te
verminderen en restmaterialen te gebruiken.

U IT VO E R I N G
Bij de levering plaatsen we het meubilair en als we
vertrekken, is het klaar voor gebruik. We geven ook
een overzicht van de functies van het meubilair en
de manieren waarop de omgevingen kunnen worden
gebruikt, zodat iedereen het nieuwe interieurontwerp
begrijpt en het meteen optimaal kan benutten.
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DE WERKOMGE VING BASEREN OP IN K A ART GEBR ACHTE BEHOEF TEN GAR ANDEERT EEN
L ANGE TERMIJNINVESTERING DIE OP MEERDERE NIVE AUS WINSTEN EN EFFECTEN OPLE VERT:
DUURZAME MENSEN

DUURZAME OMGEVINGEN

DUURZAME ECONOMIE

•B
 etere gezondheid en meer

•H
 et juiste soort omgevingen

welzijn met ergonomische

en het correcte aantal voor

meters en een investering

omgevingen die beweging

de activiteit

op lange termijn

en variatie stimuleren
• I nclusie en betrokkenheid
van alle belanghebbenden
creëert participatie
•M
 eer productiviteit, efficiëntie
en creativiteit met omgevingen

• Omgevingen die zijn ontworpen

•E
 ffectief gebruik van vierkante

•M
 inder ziekteverzuim

op basis van in kaart gebrachte

met een betere ergonomie

behoeften

en minder kans op ongevallen

• Inclusieve en flexibele interieurop-

• Een versterkt merk dat het gemak-

lossingen die passen bij verschil-

kelijker maakt om medewerkers

lende mensen en activiteiten

aan te werven en te behouden

die daadwerkelijke activiteiten
ondersteunen

VERANDERING VRAAGT
TIJD EN REFLECTIE
De grootste duurzaamheidsimpact wordt bereikt door vanaf het begin de juiste
interieuroplossing te kopen. Om te weten wat juist is, is het belangrijk om uw
behoeften in kaart te brengen en te analyseren – gewoon om vooruit te denken.
Onze analyses van de werkomgeving zoeken uit wat er nodig is om de optimale
omgeving voor elk bedrijf te creëren.
In de loop van de jaren hebben we veel klanten geholpen bij het ontwerpen van waardevolle transformaties
van hun fysieke omgeving. Dat doen we aan de hand
van onze Next Office®-, Next Education®
- en Next Care®-analyses, die bijdragen aan het
creëren van activity-based en duurzame omgevingen.
De kracht van onze analyses is dat ze zijn gebaseerd
op de visie en de doelstellingen van de unieke organisatie en dat ze het gemakkelijker maken om medewerkers en andere belanghebbenden te betrekken.
We hebben geleerd dat het belangrijk is om iedereen
16

in een vroeg stadium bij het proces te betrekken
om bestaande en toekomstige behoeften in kaart
te brengen en uitdagingen en kansen te identificeren.
Tijdens het hele analyseproces helpen we onze klanten om hun behoeften te identificeren en te begrijpen.
Daarna stellen we een rapport op dat de basis vormt
van het interieurontwerp.
We zijn ervan overtuigd dat advies over veranderingen in het interieurontwerp en de werkmethoden
gebaseerd moet zijn op data – niet op giswerk.
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INTERIEURONTWERP DAT EEN NIEUWE MANIER
VAN WERKEN ONDERSTEUNT
De sportschoolketen Puls & Träning was al een paar keer van kantoor veranderd
en nu leek het tijd om opnieuw te verhuizen. Ze vonden dat hun kantoorruimte
krap, inefficiënt en ongezellig was. Deze keer wilde het managementteam het
vanaf het begin goed aanpakken. Daarom werd de hulp van Kinnarps ingeroepen
om een Next Office® -werkplekanalyse uit te voeren. Het bedrijf heeft nu niet
alleen een nieuw interieurontwerp, maar ook een nieuwe, betere manier van
werken – in het bestaande pand.
Puls & Träning werd opgericht in 2006. Het
bedrijf heeft nu ongeveer 90 sportscholen in heel
Zweden en een hoofdkantoor in Stockholm met
ongeveer 40 medewerkers. Een paar jaar geleden
begon het kantoor wat krap aan te voelen. Het
managementteam en de medewerkers vonden
ook dat het kantoor de efficiëntie en het welzijn
niet bevorderde zoals ze dat wilden. Oprichter en
eigenaar Karin Sager blikt terug:
"We hadden een relatief nieuw kantoor, maar
waren nog steeds niet tevreden. We dachten dat we
naar een groter kantoor zouden moeten verhuizen,
maar nadat we met Kinnarps hadden gesproken,
begonnen we te overwegen of we onze omgeving
op de verkeerde manier gebruikten en of we konden
verbeteren wat we al hadden."

FEITEN:
PULS & TRÄNING

650 m²
RUIMTE

45

A A N TA L M E D E W E R K E RS

2020
VO LTO O I D
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INVENTARISATIE EN AN ALYSE
Aan de hand van een lezing, workshop, onlineenquête en evaluatie van de visie en de
doelstellingen van Puls & Träning analyseerde
Kinnarps de behoeften van het bedrijf.
Deze analyse leidde tot de conclusie dat de
efficiëntie moest worden verbeterd en dat de
werkplek aangenamer en slimmer moest worden,
met goede digitale oplossingen. Het rapport
vermeldde ook meer aandacht voor milieu en
gezondheid, betere communicatie en een sterkere
teamgeest.
"Uit onze analyse bleek ook dat Puls & Träning
niet naar een groter kantoor moest verhuizen. Met
het juiste activity-based interieurontwerp zouden de
beschikbare vierkante meters in het kantoor ruim
voldoende zijn. Een bijkomend voordeel hiervan was
dat het project economisch duurzaam werd door
elke vierkante meter efficiënter te gebruiken", aldus
Henrik Axell, Concept Manager voor Kinnarps Next
Office®in Zweden.

E E N S T E R K E R W E R KG E V E RS I M AG O
De transformatie van een traditioneel
landschapskantoor naar een activity-based kantoor
was in veel opzichten een interessant proces. Karin
Sager benadrukt dat de inspanningen van Kinnarps
om de medewerkers erbij te betrekken belangrijk
en noodzakelijk waren om deze waardevolle
verandering
te realiseren.
"We krijgen veel complimenten van partners en
andere bezoekers en ik zie dat ze onder de indruk
zijn van het feit dat er zoveel aandacht is besteed
aan ons interieurontwerp. Ik merk bovendien dat
we ons werkgeversimago hebben versterkt en als
werkgever aantrekkelijker zijn geworden. We kunnen
nu dus niet alleen gemakkelijker medewerkers
behouden,
maar ook aanwerven", vertelt Karin Sager.
Deze indruk werd ook bevestigd door de
opvolging die bij de werkplekanalyse van Kinnarps
hoort. Daaruit blijkt dat de gemiddelde score die de
medewerkers de werkplek geven enorm is gestegen.
Gemiddeld met meer dan 50% en in verschillende
gevallen met 100%. Uitschieters in positieve zin zijn
bijvoorbeeld de antwoorden op de vraag hoe goed
de werkomgeving zowel individueel geconcentreerd
werk als creatieve samenwerking ondersteunt.
"Het bewijst hoe belangrijk het is om de werkplek
te analyseren alvorens een kantoor te veranderen.
Door oplossingen op maat te creëren op basis van
een grondige inventarisatie en kennis, creëren we
waarde voor de organisatie en zorgen we ervoor dat
het interieurontwerp een succesvolle investering op
lange termijn is", merkt Henrik Axell op.

19

GRONDSTOFFEN
EN HULPBRONNEN

KLIMAAT

L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel ervoor te zorgen dat alle
grondstoffen in onze producten traceerbaar
zijn en afkomstig zijn uit verantwoorde bronnen.
Alle onbewerkte houtmaterialen moeten FSC® gecertificeerd of gerecycleerd zijn en alle
grondstoffen moeten efficiënter worden gebruikt.
Deze doelstelling is gekoppeld aan Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen 9 en 15 van de VN:
'Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur'
en 'Ecosystemen en biodiversiteit'.

L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel klimaatneutraal te worden.
We leveren voortdurend inspanningen om
de energie-efficiëntie in al onze activiteiten
te verbeteren en meer energie uit hernieuwbare
bronnen te gebruiken. Deze doelstelling is gekoppeld
aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
7 en 13 van de VN: 'Duurzame energie voor iedereen'
en 'Bestrijding van de klimaatverandering'.

L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel werkomgevingen te creëren met
minder chemicaliën en zonder materialen die als
schadelijk voor de gezondheid of het milieu zijn
geclassificeerd. Deze doelstelling is gekoppeld aan
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 van de VN:
'Verantwoorde consumptie en productie'.

96%
G E C E RT I F I C E E R D H O U T

-47%
C O 2 -U ITS TO OT

-57%
G E B R U I K VA N O P LO S M I D D E L E N

PURE MATERIALEN
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MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID

L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel geverifieerde goede werkomstandigheden
in onze hele waardeketen te hebben en zo een
positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke
ontwikkeling op de plaatsen waar wij en onze partners
actief zijn. Deze doelstelling is gekoppeld aan Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen 8 en 10 van de VN: 'Waardig
werk en economische groei' en 'Ongelijkheid verminderen'.

HERGEBRUIK

ERGONOMIE
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L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel ervoor te zorgen dat al onze
producten zijn ontworpen om lang mee te gaan en
dat onze interieuroplossingen deel uitmaken van een
circulaire stroom die de levensduur van producten
en materialen verlengt. We streven ernaar om meer
gerecycleerde materialen in onze producten te
gebruiken en innovatieve manieren te vinden om
het overgebleven materiaal uit onze activiteiten
te gebruiken. Deze doelstelling is gekoppeld aan
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12 van de VN:
'Verantwoorde consumptie en productie'.

L A N G E T E R M I J N D O E L S T E L L I N G VO O R 2 0 3 0
Het is ons doel werkomgevingen te creëren die
de gezondheid en het welzijn van alle gebruikers
bevorderen.
Holistische ergonomie staat centraal in onze
interieuroplossingen en onze producten zijn
inclusief en afgestemd op de menselijke behoeften.
Deze doelstelling is gekoppeld aan Duurzame
Ontwikkelingsdoelstelling 3 van de VN: 'Gezondheid
en welzijn'.

99,9%
VA N H E T A A N KO O P VO LU M E
G E C L A S S I F I C E E R D A L S L A AG R I S I C O
O F H O G E R R I S I C O G E VO LG D
D O O R E E N AU D IT
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P R O D U CT L I J N E N M E T A F N E E M B A R E
B E K L E D I N G I N H E T A S S O RT I M E NT
VA N D E G R O E P

E E N H O L I S T I S C H P E R S P E CT I E F O P
E R G O N O M I E O M VAT ZO W E L D E F YS I E K E
A L S D E M E NTA L E O M G E V I N G
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In ons volledige Duurzaamheidsrapport kunt u
meer lezen over ons werk rond duurzaamheid
binnen onze zes aandachtsgebieden.
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