
6 IKEA winkels:   Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, 
    Wilrijk and Zaventem
1 IKEA Distributiecentrum: Winterslag

Omzet: +2,5% (EUR 751,1 miljoen)
Medewerkers: 3.412
Marktaandeel: 19,2%

IKEA BELGIËIKEA GROUP

Door het 
ontwerp van 

onze producten

Een tweede 
leven voor 

afdankertjes

In ons 
Distributie-

centrum

Ongeveer 800
stuks ingeleverd

18 
workshops

4.508 
wisselstukken geleverd

1.484 stuks 
opnieuw verkocht

Ondersteuning 
van sociale 
organisaties

Voor een  
duurzamer 
leven thuis

Dankzij onze 
355 duurzame 
oplossingen:

Een besparing gelijk 
aan het jaarlijks 

elektriciteitsverbruik 
van 

10.000 
gezinnen

Een besparing 
van  

    >2,6 miljoen

volle badkuipen water

       Promoten 
van afvalsorteer-

oplossingen

Betrokkenheid 
van onze 

medewerkers

     91 mede- 
werkers kregen More 
Sustainable Life at 

Home-producten om 
thuis uit te testen 

(waarde: 

500  €  per 
medewerker)

Tijdens het 
productie-

proces

Voor onze 
klanten

>13
miljoen bezoekers

  >34 miljoen 
     online bezoeken

IKEA restaurant

   1ste land 
          dat vegetarische 
balletjes en uitsluitend 

gecertificeerde vis 
serveert 

Mobiliteit

  48 
       laadpalen 

voor elektrische auto’s 
en fietsen, dit jaar 

goed voor meer dan 

1.000
laadbeurten

In onze IKEA 
woonwaren-

huizen

Milieu 

   100% 
      groene elektriciteit,      

waarvan

29% opgewekt 
door onze 

zonnepanelen

  20% 
regenwater

   91% van 
    het afval wordt 

gesorteerd
 

Medewerkers

     50%        
vrouwen 

in het management

     31%  van 
de medewerkers 

gebruikt een duurzaam 
vervoermiddel

    74% van de 
medewerkers vindt het 

heel fijn werken bij IKEA

Gemeenschap
    Donaties 

       160.000 €

Via de 
aankoop van 
grondstoffen

People & Planet Positive in FY15

IKEA GROUP 
Aanwezigheid aantal landen: 28
Aantal medewerkers: 155.000

      
      Vulpercentage 

van onze 
vrachtwagens: 

 62,8%

54%
van de omzet  

komt van 
duurzaam 
ontworpen 
producten

50%
van ons hout  

en 100% 

van ons 
katoen komt 
uit duurzame 

bronnen

98,9%
van onze  
meubel-

toeleveranciers 
voldoet aan de 
gedragscode 

voor 
leveranciers 

(IWAY)

Meer informatie 
vindt u in het 
Duurzaamheidsrapport 
van de IKEA Groep 
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