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DKG MVO jaarverslag 2021

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een strategisch speerpunt binnen DKG Groep. Wij willen 
verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu en daarbij bewuste keuzes 
maken om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Als marktleider in Nederland zien wij het als onze plicht om ook MVO als prioriteit onder de aandacht te brengen. 
Dat doen we proactief en op een transparante en eerlijke manier. Daarbij kijken we niet alleen naar onze eigen 
organisatie en producten, maar naar de gehele keten. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, groei en 
innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. In dit MVO jaarverslag staan de resultaten van 2021.

Materialiteitsmatrix

De materialiteitsmatrix geeft aan waar de focus van het duurzaamheidsbeleid (de kernthema’s) van DKG op 
gebaseerd is. In onderstaand overzicht staan de hoog-materiële duurzaamheidsthema’s, essentiële thema’s die er 
werkelijk toe doen, waaraan wij als DKG prioriteit geven. Deze kernthema’s sluiten aan op de MVO prestatieladder, 
zijn gekoppeld aan de Sustainabele Development Goals (SDG’s) en geeft aan waar onze belangrijkste kansen en 
uitdagingen liggen.

Materialiteitsmatrix 
DKG Groep 2021

werkgelegenheid Product informatie

Productkwaliteit
Opleiding & onderwijs

Energie & emissies

Beveiligingsbeleid

Uitbanning kinderarbeid

Rechten inheemse bevolking

Corruptie Watergebruik

Goede doelen Biodiversiteit

Significantie van impact
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Gezondheid & veiligheid
(consumenten)

Duurzame grondstoffen 
en materialen

Effecten op de samenleving
Transparantie

Ciculaire economie
Duurzame verpakking

Privacy van klanten

Marketing & Communicatie
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Kernthema’s die voor ons centraal staan in relatie tot materiele thema’s

• Veiligheid (werknemers & consumenten)  
 o Gezondheid & veiligheid (consumenten)
 o Diversiteit & kansen
 o Gelijke behandeling

• Productontwikkeling    
 o Grondstoffen 
 o Bijdragen aan het economische systeem

     
• Duurzame omgeving
 o Effecten op de samenleving
 o Energie 
 o Preventie van gedwongen en verplichte arbeid

    
• Opschalen ketensamenwerking
 o Bijdrage aan het economische systeem
 o Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
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Speerpunten & resultaten

Aan het eind van elk kalenderjaar leggen we als MVO werkgroep vast op welke speerpunten in het nieuwe jaar 
de focus komt te liggen. 
Diverse thema’s hebben een meerjarenplanning (elektrisch wagenpark) of zijn onderdeel van het MVO beleid 
(bijvoorbeeld CO2 reductie) en worden niet opnieuw als speerpunt benoemd.

Speerpunten & resultaten 2017
• MVO benoemd tot strategisch speerpunt √
• CO2- neutrale productie √
• Intentieverklaring natuursteenconvenant √
• Compliance code + klokkenluidersregeling gereed √

Speerpunten & resultaten 2018
• CO2-prestatieladdercertificering  niveau 3 behalen √
• MVO prestatieladdercertificering niveau 4 behalen √
• Ondertekening Grondstoffenakkoord √
• CO2-reductie √
• Pilot circulaire keukens √
• Van krimpfolie naar kartonnenverpakking van colli onderdelen √  
• Introductie DKG Campus √

Speerpunten & resultaten 2019
• Introductie & implementatie circulaire keuken √
• Uitbreiding # modellen beschikbaar in FSC √
• Fysieke & sociale veiligheid: veiligheid in de fabriek naar een hoger niveau getild √
 O.a. een safety wall geplaatst
• Verbetering afvalscheiding √
• CO2-reductie (continu) X
• Start verbouwing retail winkels (meerjaren plan): van gas naar gasloos In uitvoering

Speerpunten & resultaten 2020
• Introductie & implementatie circulaire keuken √
• Uitbreiding # modellen beschikbaar in FSC √
• Fysieke & sociale veiligheid: veiligheid in de fabriek naar een hoger niveau getild √
 O.a. een safety wall geplaatst
• Verbetering afvalscheiding √
• CO2-reductie (continu) √

Speerpunten & resultaten 2021
• Opschakelen in ketensamenwerking √
 o NGO
 o Commercieel
• Communiceren over SDG √ 
• Concrete doelen hangen aan Sustainable Development Goals (SDG) X
• Duurzaam product √
• Keukenmodel Elba Milieukeur certificeren (Keller Keukens) √
• CO2 - compensatie middels Carbon Farming √
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Communicatie over MVO 

Op de websites van https://www.bruynzeelkeukens.nl/zakelijk/mvo en https://www.kellerkeukens.nl/mvo 
is veel meer informatie te vinden over ons MVO beleid, gerangschikt per (kern)thema.

Ook hebben we daar de koppeling gemaakt met de Sustainable Development Goals en op welke wijze 
DKG Groep daar invulling aan heeft gegeven.
Als laatste is het mogelijk onze invulling van de CO2 - prestatieladder te bekijken, het CO2 management- en 
reductieplan in te zien en de GRI Standards kruistabel en onze certificaten te downloaden.

Naast de MVO informatie op de website van Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, worden ook wekelijks 
social media updates via LinkedIn gedeeld met onze stakeholders.
Om onze doelgroep nog beter te bereiken ontvangen collega’s wekelijks de ‘Social Media Update’ 
met hyperlinks naar de berichten die in die week geplaatst zijn.
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Kengetallen

CO2 - uitstoot per keukenkast en totaal DKG Groep (voor compensatie!)

CO2 - uitstoot wagenpark

# leasewagens
CO2-uitstoot (in ton) 

2018
117

927

102,0

19%

2019
130

858

89,87

30%

2020
133

592

74,12

46%

2021
143

446

58,1

65%

Resultaten afvalverwerking DKG Groep

Afvalverwerking 2020 Afvalverwerking 2021

CO2-uitstoot in gram per keukenkast CO2-emissie in ton DKG totaal
2018 - 2021

2017 2018 2018

5,71

3,08 2274

11,02 8061

2,21 15711,91 1478

2019 20192020 20202021 2021

Target 2021

CO2 uitstoot wagenpark
(incl. bedrijfswagens) 
<60 gram/km
# elekrtische leasewagens op 75% 
CO2 uitstoot wagenpark
>50% gedaald t.o.v 2018*

*2018 is het jaar van de introductie nieuw leasewagenbeleid,
van fossiel naar elektrisch
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# ciculiare projecten B2B
# ciculiare verwerkte kasten 
# kg houtafval circulair verwerkt

2018

9
1178

52167

2019

28
17500

156500

2020

30
18750

162970

2021

35
21875

305190

Afvalverdeling circulair 
afgevoerde keukens (in kg)

Afvalverdeling circulair 
afgevoerde keukens (in kg)

2018

2018

Hergebruik Recycling Groene energie
Grijze energie Storten Lineair (recycling)

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Circulaire keukens

Het aantal circulair afgevoerde keukens blijft sterk achter op de doelstelling. Target is minimaal 40 projecten. 
Desondanks zien we een stijgende lijn in het circulair verwerken van keukens.

Grootte project is gemiddeld 125 woningen en gemiddeld 5 kasten per woning.

372
9519

48333

145000
153451

297506

73120 0 00 0

Recycling Groene energie Grijze energie StortenHergebruik
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Gezondheid & welzijn

Personeelsbestand DKG Groep 2019 2020 2021

Man (headcount) 555 603 614
Vrouw (headcount) 243 244 266
Totaal personeelbestand 798 847 880
Vast dienstverband 765 781 824
Tijdelijk dienstverband 33 66 56
Deeltijd 183 189 202
Voltijd 615 658 678
Personeelbestand per leeftijdgroep 2019 2020 2021

15-24 31 23 42
25-34 135 140 159
35-44 201 213 207
45-54 278 293 277
55+ 153 178 195
In dienst 102 103 106
Uit dienst 58 44 68
Ouderschapsverlof man 11 9 11
Ouderschapsverlof vrouw 6 5 11

2019 2020 2021

Target ziekteverzuim (%) 1,5 1,5 1,5
Ziekteverzuim (%) 3,17 4,69 4,79
Target participatiewet 20 20 20
Real participatiewet 20 18 11

In 2021 is door HR onderzoek gedaan naar Fysieke belasting binnen DKG De Keukenfabriek. Dit om te zien waar 
verbeterpunten zijn als het gaat om bijvoorbeeld handmatig tillen, ongunstige werkhoudingen en repeterende 
werkzaamheden. Vanuit het onderzoek zijn verbetermaatregelen geprioriteerd en voor de komende 3 jaar in 
een plan van aanpak verwerkt.

Met gezonde voeding in de kantine, elke dag een gratis stuk fruit, een sportvergoeding en een fietsplan 
stimuleren we onze medewerkers om gezond(er) te leven. 

Het ziekteverzuim in 2021 bedroeg in 4,79%, deze stijging ten opzichte van voorgaande jaren is met name 
te wijten aan Covid-19.
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Doelstellingen & resultaten 2021 verder toegelicht

1. Opschalen in ketensamenwerking

In 2020 is het ROC Tilburg gestart met een landelijk erkende BBL opleiding tot keuken-monteur, op initiatief van DKG 
Groep. Met de opleiding tot keukenmonteur voorzien we in een opleidingsbehoefte die breder is dan alleen onze eigen 
organisatie. Per september 2021 is ook het Hout & Meubileringscollege (HMC) in Rotterdam gestart met deze opleiding.

De samenwerking die er al is met Curio, de beroepsopleider van West Brabant, op het gebied van technische opleidingen, 
is nog steeds actueel. DKG verzorgt gastlessen en er zijn rondleidingen in DKG De Keukenfabriek.

Op het gebied van productontwikkeling werken we samen met diverse partners. Zo is de Circo! 
(ons studiemodel uit 2020) verder doorontwikkeld (zie ‘Onthulling groene keuken 2.0). 

Opschalen in ketensamenwerking is niet alleen een ‘klant – leverancier’ relatie. Ook intern in de Keukenfabriek is 
samenwerking belangrijk. Daar is het geweldige programma ‘Samen met plezier presteren’ gestart. Om dit te kunnen 
bereiken dienen we op een bepaalde manier met elkaar om te gaan. Hiervoor zijn gedragswaarden afgesproken:
 1. Wij leveren allemaal een belangrijk bijdrage aan de kwaliteit van elke keuken
 2. Wij denken in oplossingen en komen met concrete voorstellen
 3. Wij vragen en bieden elkaar hulp
 4. Wij staan open voor onderlinge feedback
 5. Wij presteren samen met plezier en vieren onze successen
 
Dit komt neer op het creëren van een goede samenwerking en energie aan de juiste zaken besteden.

2.	 Uitbreiding	productcertificering

Met de overgang van het Bruynzeel (B2B) assortiment naar raster 780 zijn vele kasten en onderdelen gewijzigd. Dit heeft 
als gevolg dat de huidige productcertificering op de ‘Atlas’ keuken niet meer volstond. Vanuit Keller was juist de wens om 
model Elba Milieukeur te certificeren. Dit traject is succesvol doorlopen, met als positief eindresultaat dat DKG Groep sinds 
januari 2022 twee keukenmodellen heeft met een productcertificering.
De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclus van een product of dienst en omvatten verschillende 
duurzaamheidsthema’s.

Het gaat hier niet alleen om de bewerking en verwerking van materialen, maar er gelden ook eisen voor de levensduur, 
repareerbaarheid en demontage van het eindproduct.  



10

4. Duurzame productontwikkeling

Duurzame productontwikkeling is niet alleen het verduurzamen van huidige materialen en verkrijgen van informatie ten 
behoeve van een LCA of productpaspoort, maar ook zoeken naar alternatieve materialen (out of the box).
Ondanks de krapte op de grondstoffenmarkt, alle Corona perikelen in- en extern heeft duurzame product ontwikkeling 
niet stil gestaan. Maar merken we wel dat alles in een veel trager tempo gaat, onder andere door lange levertijden, en de 
doorlooptijd langer is dan wij hopen. Desondanks zijn hier diverse (kleine) stappen gezet en wordt dit voortgezet in 2022.

5. Carbon farming

Onze keukens worden CO2 neutraal gemaakt in onze fabriek in Bergen op Zoom. De afgelopen jaren is er veel op eigen 
kracht gereduceerd, onder door verduurzaming van het leasewagenpark en sterke reductie van het gasverbruik. 
Daarnaast wekken we een groot deel van de elektriciteit zelf op met zonnepanelen en we verwarmen de fabriek met ons 
houtafval. Gebruiken we toch nog stroom die we niet zelf opwekken? Dan is dit altijd groene stroom. 

De onvermijdelijke CO2 uitstoot die overblijft, compenseren we in samenwerking met Trees for All en de Climate Neutral 
Group. Dankzij deze compensatie is DKG Groep al sinds 2017 CO2-neutraal.

In 2021 zijn we een stap verder gegaan. Door te investeren in een project dat CO2 uit de lucht haalt en langdurig vastlegt 
in de bodem wordt DKG klimaatpositief. DKG investeert in Carbon Farming, ook wel koolstofboeren genoemd.  Carbon 
Farming heeft als doel om zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen en in de bodem vast te leggen als koolstof. Planten 
halen CO2 uit de lucht met behulp van fotosynthese. Door planten en gewasresten toe te voegen aan de landbouwgrond, 
wordt deze CO2 in de bodem vastgelegd. De boeren zorgen ervoor dat koolstof zo goed mogelijk bindt in de bodem. 
Dit zorgt vervolgens weer voor bodemvruchtbaarheid en de groei van gewassen.  
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6. Onthulling groene keuken 2.0

Geen afval meer. De reststof van het ene product is grondstof voor een nieuw product. Dat is de ambitie van de 
Nederlandse overheid: een volledig circulaire economie in 2050. Om dit waar te maken moeten duizenden kleine én grote 
bedrijven in de bouw- en vastgoedsector omschakelen naar een nieuwe manier van werken.
DKG wil hier niet alleen aan meewerken, maar ook koploper worden in deze transitie. Daarom ontwikkelde we in 2020 al 
Circo!, het eerste circulaire studiemodel dat getoond wordt in het DKG Inspiration Centre. 

Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van plaatmateriaal, HPL en kantenband, die getoond zijn tijdens de 
PROVADA 2021.
Om een product volledig circulair te maken, moeten alle afzonderlijke onderdelen demonteerbaar zijn en opnieuw het 
proces in kunnen: de kern, het laminaat en het kantenband. 
In ons nieuwe studiemodel zijn uitsluitend bio-based materialen gebruikt, die uit hernieuwbare bronnen komen en 
volledig hergebruikt kunnen worden.
De basis voor ons plaatmateriaal is Air Panel, dat bestaat uit drie lagen. Aan de buitenzijde twee lagen gemaakt van 
cellulosevezel, een vezel die in alle planten voorkomt maar in hoge concentratie vooral bij hout. Met behulp van water, 
warmte en hoge druk worden de vezels tot sterke platen geperst. Tussen de twee cellulose-lagen een kern van gerecycled 
karton met honingraatstructuur. 

Ook deze kern is opnieuw volledig recyclebaar, daarnaast is het stevig en lichtgewicht.
In dit studiemodel maken we gebruik van ’s werelds eerste CO2-neutrale laminaat, vrij van formaldehyde en fenol.

Ook aan het kantenband is gedacht. Deze bestaat namelijk voor 50% uit gerecyclde post-industriële grondstoffen en doet 
qua design, kwaliteit en verwerking niet onder voor een klassieke PP-kantenband.

Alle lagen worden met elkaar verbonden met het innovatieve Niaga-lijm. Dankzij deze speciale lijmtechnologie kunnen de 
materialen gemakkelijk weer losgekoppeld worden aan het einde van hun levensduur, waardoor er weer nieuwe panelen 
van gemaakt kunnen worden, met gebruik van dezelfde lijmtechnologie. Zo blijft de waarde van de materialen behouden, 
zoals het hoort in een circulaire economie. Een keuken voor een keuken.



12

Doelen 2022

• Van niveau 3 naar niveau 5 op de CO2 prestatieladder
• Investeren in duurzame innovatie & ontwikkeling
• Communiceren over MVO kernwaarden binnen DKG
• Verduurzaming (bedrijfs)afval

Doelen middellange termijn (2022-2025)

 • Goede gezondheid & welzijn medewerkers
  o Fysieke belasting
  o Machine veiligheid
  o Schadelijk geluid & veiligheidsbewustzijn
 • Investeren in duurzame innovatie & ontwikkeling
  o Participatie Innovatief Stadspark Bergen op Zoom
  o Doorontwikkeling groene keuken 2.0
  o Productinnovaties 
 • Verder vergroenen energieverbruik
 • Streven naar een volledig afvalloze bedrijfsoperatie
 • MVO prestatieladder niveau 5 

Doelen lange termijn

 • Netto positief
 • Koploper en toonaangevend zijn in de keukenbranche op MVO gebied
 • Tegen 2030 klimaatpositief zijn en enkel nog hernieuwbaar en gerecycleerd plastic gebruiken 
  in het assortiment en de verpakkingen.


