Building a sustainable home
Why? Our core purpose
Bij Deceuninck geloven we in “bouwen aan een duurzaam (t)huis”:

Innovation
Wij zijn er om materialen op basis van PVC en houtcomposiet te ontwerpen; steunend op onze wetenschap en
onze decennialange knowhow. Met deze materialen creëren we innovatieve oplossingen voor ramen & deuren,
tuintoepassingen, dak & gevel en binnentoepassingen. Onze systemen zijn gemakkelijk te produceren,
gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te onderhouden.

Ecology
We zijn er om je te helpen een (t)huis te bouwen, dat energiezuiniger is om in te wonen. We creëren
bouwproducten met een lange levensduur, met weinig onderhoud en die top isolerend zijn. Onze producten
worden gecreëerd met de kleinste ecologische voetafdruk en kunnen op het einde van hun leven volledig worden
gerecycleerd.

Design
We zijn er om je te helpen je persoonlijke stijl te vinden in de architectuur en de esthetiek van je (t)huis. We zijn
er om je (t)huis en je gezin beschutting te geven tegen externe elementen. We bieden je een uniek gamma
kleuren en oppervlaktestructuren. Naast de duurzame product-eigenschappen, hebben onze producten een
tijdloos design en een levensduur van meer dan 50 jaar.

Een (t)huis voor onze medewerkers en onze Klanten.
We zijn er om een duurzaam (t)huis te bouwen voor onze medewerkers en onze Klanten. We bouwen aan
langdurige relaties en “intimacy”, gebaseerd op onze kernwaarden.
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Building a sustainable home
How? Our core values
Candor
• We zeggen de volle waarheid, open en rechtuit.
• We zeggen het zoals het is.
• We geven in alle openheid feedback, met respect voor onze gesprekspartner. We handelen als één team.
• We geven eerlijk onze fouten toe of brengen het slechte nieuws. Tegelijk nemen we corrigerende en
preventieve maatregelen.
• We zeggen wat we bedoelen en we menen wat we zeggen: dat is onze authenticiteit.

Top Performance
• Performance wordt gemeten door onze omgeving, onze medewerkers, onze Klanten en onze aandeelhouders.
• We koesteren onze kerndoelstelling en onze waarden. Tegelijk streven we naar continue verbetering.
• We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen: dit is onze verantwoordelijkheid en onze discipline.
• Top Performance betekent:
- Wanneer we moeten kiezen, gebeurt de keuze in de volgende rangorde: People (Veiligheid & Gezondheid),
Planet (Milieu & ecologische voetafdruk), Quality, Service, Profit (& kost) – PPQSP.
- Profit is essentieel om onze onderneming uit te bouwen tot een duurzame onderneming.
- Performance gebeurt op iedere werkplek, elke dag : bij het design, in productie, bij levering, in het bijzijn van
de Klant; ook na installatie van het product in de woning.

Entrepreneurship
• We staan open voor de wereld en open voor andere ideeën. We streven naar innovatie.
• Vertrouwen wordt gegeven. We zijn bereid berekende risico’s te nemen en nemen graag zelf het initiatief.
• We denken als een entrepreneur. We respecteren en belonen onze medewerkers voor het nemen van
beslissingen en het nemen van ownership.
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Building a sustainable home
What? Our ambition
Our culture
Onze reputatie is het resultaat van onze cultuur: medewerkers zijn fier om voor Deceuninck te werken
volgens de waarden Candor, Top Performance en Entrepreneurship.

Sustainable building products
Deceuninck ontwerpt duurzame bouwmaterialen. PVC en Twinson zijn onderhoudsvriendelijke materialen, die
gedurende een levenscyclus van meer dan 50 jaar energie besparen en aan het einde van de cyclus zullen
gerecycleerd worden.

Top 3 market position
Deceuninck is een belangrijke marktspeler, wat zich vertaalt in een substantieel marktaandeel (>10% voor uPVC
ramen) en een positie bij de top 3 marktspelers. Deceuninck is top op vlak van Kwaliteit en Service via
partnerships met onze Klanten waarin we ons vertrouwen stellen.

Financial sustainability
De onderneming is duurzaam op financieel vlak. We vertalen onze acties in financiële doelen (we zeggen wat
we doen), en we bereiken onze doelen (we doen wat we zeggen).
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