
VISIE

We geloven dat elke generatie de verantwoordelijkheid heeft om haar kinderen 
een gezondere planeet na te laten. Hiervoor bouwen we duurzame 

relaties op met onze partners en moedigen we de innovatieve en 
ondernemende mentaliteit van onze medewerkers aan. 

Samen streven we ernaar om een positieve sociale, 
economische en milieu-impact te hebben 

in alles wat we doen.

CORE-waarden 
Collaboration, Ownership, Reliability en Entrepreneurship 

Onze CORE-waarden weerspiegelen wie we zijn, wat we 
doen en wat we trachten te zijn. We verwachten van onze 
medewerkers dat ze integer handelen, volgens onze waarden 
leven, en vandaag de beste versie van zichzelf zijn zodat de 
wereld morgen een betere plek is.

Collaboration 
Samenwerking 

We kunnen enkel slagen indien we met alle stakeholders 
samenwerken. Een duurzame, verantwoorde en veilige groei 
wordt bereikt via een open en transparante cultuur waar 
iedereen een bijdrage kan leveren. Of u voor of met ons werkt, 
of in een van onze gemeenschappen leeft: ook uw bijdrage 
kan een verschil maken.

Ownership  
Eigenaarschap 

We geven onze medewerkers de training, vaardigheden, middelen, 
bevoegdheid en gelegenheid om ownership te omarmen en 
verantwoordelijkheid op te nemen voor de resultaten van hun 
beslissingen en acties. Wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een 
probleemoplossende houding en ervoor zorgt dat we bedreigingen 
en opportuniteiten verantwoord kunnen beheren.

Reliability 
Betrouwbaarheid 

Succes is gebaseerd op vertrouwen en betrouwbaarheid. Bij 
KONINGS geloven we: zeg wat je doet en doe wat je zegt. 
Hierdoor kunnen we op een verantwoorde manier voldoen 
aan onze verwachtingen en die van al onze stakeholders.

Entrepreneurship 
Ondernemerschap 

Wij geloven in de kracht van het ondernemerschap om nieuwe 
kansen te identificeren, steeds te verbeteren wat we doen en 
risico’s te beheren. Onze medewerkers worden aangemoedigd 
om een open geest te hebben, nieuwe ideeën aan te brengen 
en ons veranderingsbeheerproces toe te passen om hun 
ideeën te realiseren.

ONZE WAARDEN


