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Lammhults Design Group ontwerpt en produceert 
producten met respect voor mens en milieu. We 
kunnen bogen op een lange traditie op het gebied 
van de creatie van producten met een tijdloos ontwerp, 
een hoge kwaliteit en een lange levensduur. Ons doel is 
om toekomstgericht en ambitieus duurzaamheidsbeleid in 
onze activiteiten te integreren. 

We willen een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid 
in de meubel- en interieurbranche. We streven er continu naar 
om de selectie van onze materialen, onze productieprocessen en 
onze producten te verbeteren, om nog duurzamer te worden. 
Om onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid te 
laten slagen, vergaren we kennis over onze milieu-impact. We 
moeten ook op een systematische en gestructureerde manier 
continue verbeteringen doorvoeren in onze werkprocessen. 

De bedrijven en werknemers moeten proactief handelen, niet 
reactief. Zorgen dat werknemers meer kennis hebben over en 
meer aandacht hebben voor duurzaamheid, is een belangrijk 
onderdeel van de verbetering van de prestaties van de Groep 
op het gebied van duurzaamheid. De activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid worden op een relevante en gepaste 
wijze gecommuniceerd, zowel intern als extern. 

Lammhults Design Group draagt bij aan Agenda 2030 (de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties) door 
het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
binnen de meubel- en interieurbranche, door een goede 
werkgever te zijn, door op regionaal niveau verantwoord te 
handelen en door onze klanten te helpen om duurzamer te 
leven door te kiezen voor een verantwoord alternatief. 

Bij onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid moeten 
we ons richten op de gehele waardeketen, van toeleverancier 
tot klant. Daarbij gebruiken we ISO 26000 als leidraad, en we 
steunen op de Tien beginselen van Global Compact van de 
VN. We brengen prioriteiten aan in onze middelen op basis 
van een risico- en impactperspectief, waarbij wel de volgende 
factoren meewegen: de mate van negatieve impact van een  
bepaalde activiteit, de mate van positieve impact die te 
bewerkstelligen is en de vraag hoe groot de invloed is die we 
hebben op onze impact. 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU 
Lammhults Design Group ontwerpt producten van 

hoge kwaliteit met een lange levensduur. Het ont-
werp moet worden gekenmerkt door circulariteit, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de volledige levenscyclus. 

Dit betekent dat de producten zo worden ontworpen dat 
hergebruik en het recyclen van materialen mogelijk is, en dat 
in de eerste plaats moet worden gekozen voor  
gerecyclede en recycleerbare materialen. Werknemers moeten 
in staat zijn processen te ontwikkelen waardoor de milieu-impact 
van productie en materialen voortdurend kleiner wordt. 

Lammhults Design Group werkt systematisch aan het beperken 
van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in  
productieprocessen en materialen. In de gehele waardeketen 
wordt vervuiling tegengegaan. Indien hier toch sprake van is, 
worden de juiste maatregelen genomen. Dit betekent dat we 
de door ons gebruikte materialen met zorg uitkiezen en dat we 
het voorzorgsbeginsel actief toepassen. Ambitieuze maatregelen 
om de CO2-uitstoot van de Groep door stroomverbruik, het 
gebruik van materialen en transport te verminderen, worden 
gestimuleerd en systematisch doorgevoerd. 

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID 
Lammhults Design Group gedraagt zich verantwoordelijk om 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn te bevorderen. We zetten 
ons actief in om psychische aandoeningen te voorkomen en 
we stimuleren gezondheidsbevorderende activiteiten. Ons 
streven is om een goede werkgever te zijn, die werkt met 
zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers die onze normen en 
waarden delen. 

Diversiteit en gelijkheid zijn belangrijk voor ons als werkgever. 
In de gehele waardeketen respecteren we de mensenrechten 
en nemen we daar verantwoordelijkheid voor. We streven naar 
een voortdurende verbetering voor onze werknemers en de 
werknemers van onze toeleveranciers. De materialen die in 
de waardeketen worden gebruikt voor de productie van onze 
producten kunnen indirect invloed hebben op mensenrechten. 
Deze indirecte impact wordt meegewogen in de selectie van 
de materialen voor onze producten. 
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FINANCIËLE OVERWEGINGEN 
We hebben een langetermijnperspecief om een 
duurzame economische groei te bereiken. Deze houdt 
in dat we meewerken aan duurzaamheidsinitiatieven en 
deze financieren. 

We streven naar het ontwikkelen van een circulair business-
model. Dit betekent dat onze activiteiten gebaseerd zijn op 
levenscyclus-analyses, dat we bij het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen streven naar circulariteit en dat we duurzame 
consumptie bevorderen. Ons standpunt is dat beperking van 

de milieu-impact gunstig is voor ons en dat dit  
bovendien bijdraagt aan de welvaart van onze klanten, 

werknemers en andere stakeholders. Wij maken het 
voor onze klanten eenvoudiger om duurzame keuzes te 
maken. 

Alle werknemers, en met name leidinggevenden, dragen zorg 
voor een duidelijk verband tussen het strategische management 
van onze ondernemingen en daadwerkelijke verbeteringen 
voor de economie, het milieu, de mensen en de samenleving.
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