Bij KOBE definiëren we onze duurzaamheidswaarden volgens de theorie van de Triple Bottom-line (TBL) –
People, Planet and Profit. Ons doel is om waarde te creëren voor zowel onze aandeelhouders als de
samenleving. Duurzaamheid betekent voor ons dat we bedrijfsstrategieën nastreven die op lange termijn
waarde en voordelen opleveren voor alle belanghebbenden. Daarom houden we bij al onze operationele
en bedrijfsbeslissingen rekening met milieu, maatschappij en goed bestuur.
We doen er alles aan om een gezond bedrijf te zijn dat zo goed mogelijk zorg draagt voor zijn
medewerkers, leveranciers en klanten, de samenleving en de planeet.
PEOPLE
We zijn een familiebedrijf, wat wil zeggen dat onze medewerkers aan de basis liggen van onze waarden.
Bij alles wat we doen, komt het welzijn van mensen op de eerste plaats – of dat nu binnen ons bedrijf is
of daarbuiten. Onze eerste verantwoordelijkheid is zorg dragen voor al wie KOBE een warm toedraagt.
Hun geluk en groei zijn ook onze zorg.
Voor onze werknemers:












Werkzekerheid
Gelijke kansen op alle gebieden
Eerlijke werkpraktijken – geïnformeerd, betrokken en altijd verbonden
Doorgroeimogelijkheden naar nieuwe functies binnen KOBE
Professionele groei door extra opleidingen en cursussen
Een hybride organisatiestructuur met open, informele communicatie
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken, afhankelijk van de functie
Ergonomische werkomgeving waarin veiligheid centraal staat
Stages en afstudeeropdrachten
Een lokaal verkoopteam in elk verkoopkantoor
Klantgerichte aanpak van verkoopteams in alle regio's

Voor onze klanten:








Op elk moment draaiend blijven, zonder onderbreking
Commerciële toegevoegde waarde voor hun bedrijf
Merkloyaliteit en ondersteuning
Groot assortiment aan stoffen voor elke smaak
Werkmethoden die onze klanten ontzorgen
Efficiënte en effectieve diensten voor en na de verkoop
Persoonlijke aandacht met een menselijke houding

Voor onze leveranciers:


Groei en samenwerking op langere termijn
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Werkmethoden op maat van de toeleveringsketen
Loyaliteit en ondersteuning, met doorgedreven aandacht voor een win-winhouding

Voor de samenleving:



Ondersteuning van lokale sociale projecten in het teken van welzijn
Ondersteuning van scholen en verenigingen in de sector dankzij kennis, knowhow en
producten

PLANET
Er is maar één planeet. Daarom moeten we niet in de toekomst maar nu zorgen voor onze
thuisplaneet,de aarde. Voor de meeste van onze collecties haalden we al inspiratie uit de natuur,
dus is het niet meerdan normaal dat we er ook alles aan doen om er zorg voor te dragen.
We streven ernaar duurzame praktijken in onze bedrijfsstrategie op te nemen. Daarbij geven we
de voorkeur aan strategieën en werkmethoden die de natuur en haar beperkte hulpbronnen
niet in gevaarbrengen.
Ontwikkeling en aankoop van producten








De meeste van onze stoffenleveranciers beschikken over een OEKO-TEX-certificaat.
Ons inkoopbeleid is gericht op eerlijke handelspraktijken.
We hanteren strenge eisen op het vlak van de materialen en chemicaliën die tijdens het
verven enbij de afwerking worden gebruikt.
We ontwikkelen onze producten doordacht, om tijdloze, duurzame stukken te
creëren mettoegevoegde waarde voor de gebruikers.
We gebruiken waar mogelijk het liefst gerecycleerd garen.
De meeste producten hebben een OEKO-TEX-label.
We kiezen onze logistieke partners op basis van duurzame praktijken.

Kantoren en magazijn













We investeren in optimale isolatie en een zuinig watergebruik.
Onze showrooms, kantoren en andere faciliteiten zijn ontworpen met maximaal
gebruik vandaglicht en ledlampen.
In onze kantoren wordt er geen papier gebruikt.
Voor facturen en archieven gebruiken we ook geen papier.
Gebundelde zendingen naar alle internationale partners beperken de
transport- enenergiekosten en het transport- en energieverbruik.
We regelen het laden en lossen op hetzelfde moment voor al onze transportpartners.
Verpakkingen met gerecycleerde en recycleerbare materialen zijn verplicht.
We recycleren al het afval dat in de kantoren en magazijnen ontstaat.
We gebruiken minder plastic en lijm (meer dan 70 % minder) dankzij een
vollediggeautomatiseerd magazijn- en verpakkingssysteem.
Ons geautomatiseerde magazijn werkt zonder kunstlicht of extra energieverbruik.
We gebruik en hergebruiken pallets van hout uit duurzame bronnen.
B-producten en snijresten krijgen waar mogelijk een tweede leven, en anders
worden zegerecycleerd.
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PROFIT
Bij KOBE leggen we de nadruk op de bedrijfscontinuïteit op lange termijn, en dat voor alle actoren in
de toeleveringsketen. Bij al onze verkoopstrategieën en -acties proberen we toegevoegde waarde te
creërenvoor alle betrokkenen. We geloven in een ondernemingsmodel dat niet alleen onszelf
beschermt, maar ook het succes van de hele toeleveringsketen op lange termijn verzekert. Allemaal
zonder de mensen metwie we verbonden zijn en de planeet die we bewonen en nodig hebben in
gevaar te brengen.
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