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Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

ondernemen is voor ons geen trend of marketingverhaal.
Het is een filosofie die vanaf het begin in ons DNA verwerkt zit als respect voor de mens en de natuur, die wij
oprecht en met gezond verstand hanteren.
Onze leidraad zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 door de VN aangenomen
werden met Agenda 2030 . Deze doelen reflecteren de 3
dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische,
sociale en ecologische aspect.

tijdloos

De ontwerpen van Bulo zijn
. Zowel qua
vormgeving als qua materiaalgebruik gaan onze producten
jarenlang mee. Dat maakt hen duurzaam. Goed design is
gemaakt met kennis van zaken, is tijdloos en respecteert de
natuur door de voorkeur te geven aan eerlijke materialen
zoals fineerhout. Goed design laat zich ook niet vangen door
trends – het gaat om tijdloze vormen en modellen die klasse
uitstralen door hun karakter.

PLANET

lokale

We streven naar zo veel mogelijk
. Alle meubelen in plaatmateriaal en
houtfineer worden in onze eigen ateliers in Mechelen met
kennis en liefde voor het vak gemaakt. Ook het maatwerk.
Er wordt sterk ingezet op de recuperatie van lokaal hout. Het
upscalen van minderwaardig hout tot een hoogwaardig eindproduct.

productie

Voor de onderdelen uit metaal, aluminium of andere
materialen heeft Bulo duurzame partnerships uitgebouwd
met leveranciers uit België, Nederland, Duitsland en andere
Europese landen. Dit garandeert de hoge kwaliteit van de
gebruikte materialen, met respect voor het leefmilieu en
conform hoge sociale en duurzaamheidsnormen.
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Logistiek

Bulo heeft een eigen wagenpark met afleveraars en monteurs
die bij de klant zorgen voor een perfecte installatie en nazorg.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van verhuisdekens uit gerecycleerde textielvezels. Kartonnen verpakkingen worden tot het
strikte minimum gereduceerd.
Onze klanten bevinden zich binnen een straal van max. 200
km rond Mechelen. Leveringen gebeuren steeds gegroepeerd
en deelleveringen worden vermeden.
Bulo zet ook sterk in op de dienst-na-verkoop en herstelling
van bestaande meubelen. Hoe langer de levensduur, hoe
duurzamer.

PLANET

De impact van personenwagens op de ecologische voetafdruk
blijft groot. We doen daarom het nodige om ons
. De eerste stappen
werden gezet naar een ecologischer wagenpark:
Geen dieselwagens meer
Geen wagens met hoge CO2-uitstoot
Afbouw van salariswagens (bij nieuwe aanwervingen)
Op middellange termijn zal de stap gezet worden naar wagens
met andere energiebronnen.

park te vergroenen

wagen

PLANET

digitalisering

We zetten in op
om papiergebruik
zo veel mogelijk te beperken. Ter ondersteuning van het
verkoopproces werd er geïnvesteerd in pCon en OFML
(Office Furniture Modelling Language). Deze datastandaard
maakt het mogelijk de opbouw, distributie en verwerking van
productgegevens over het totale verkoopproces te
ondersteunen, inclusief inrichtingstekeningen in 3D. Van
offerte tot facturatie, alles verloopt digitaal, zonder papier.
Bij communicatie met de klant worden plannen zo veel mogelijk digitaal getoond op een ipad of projectiescherm. Enkel
wanneer het niet anders kan drukken we een plan of render af.

PLANET

Ruimte is kostbaar, daarom werkt Bulo aan de

optimalisatie van de gebouwen.

De bedrijfsgebouwen – een enorme zichtlocatie langs de E19
in Mechelen – dateren uit de jaren 80. Het gaat over ruim
50.000 m2, die vroeger in gebruik was als kantoorruimte,
magazijnen voor opslag en als machinepark.
Door de evoluties op de markt (geen aparte kantoren meer/
telewerk/ sterk verminderde voorraden omdat alles op maat
gemaakt of just in time geleverd wordt/ reductie machinepark) werden deze ruimtes voor Bulo te groot. Sinds enkele
jaren stellen we deze ruimtes ter beschikking aan andere bedrijven, soms starters, soms artistieke invullingen. Hierdoor
wordt de ruimte niet enkel geoptimaliseerd, er ontstaan soms
heel interessante kruisbestuivingen en samenwerkingen.

PLANET

energieverbruik

Om het
te beperken werd in
2018 zwaar geïnvesteerd in de vervanging van alle
TL-verlichting op de site door Led-lampen (meer dan 5000
lampen). Voor de komende jaren zijn er aanzienlijke
investeringen in zonnepanelen gepland.

PLANET

Afval en gebruik van plastic

worden tot een minimum beperkt. Papier, PMD en restafval
wordt apart verzameld en gescheiden opgehaald. Bulo werkt
aan een meubel uit gerecupereerd hout dat als container kan
dienen om in open landscapes op te stellen. In eerste instantie
zijn we dit aan het ontwikkelen voor eigen gebruik. De bedoeling is dat dit meubel later ook te koop wordt aangeboden.

PLANET

In onze organisatie wordt geen gebruik meer gemaakt van
plastic waterflesjes. In de kantoren en toonzalen staan

waterkranen

die aangesloten op het waternet
het water gefilterd ter beschikking stellen in glazen (geen
plastic bekertjes).

PLANET

Bulosofie

Met het begrip “
” introduceerde Walter
Busschop vanaf het ontstaan van Bulo een bedrijfsethiek, die
gebaseerd was op het principe dat de mens centraal staat.
Toen er nog lang geen sprake was van dure modewoorden
zoals mission statement, values en stakeholders, werden deze
al in de omgang met de klant, met de medewerkers en met de
leveranciers toegepast. Een goed bedrijf koestert deze waarden en verandert deze niet onder invloed van economische
omstandigheden. Goede partnerships vormen de basis voor
succesvolle eindresultaten.

PEOPLE

leveranciers

Met al onze
bouwen wij een
samenwerking op lange termijn uit, op basis van vertrouwen,
kwaliteit en expertise. Zij worden vanaf het begin betrokken
bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten en
kunnen flexibel reageren op specifieke vragen van de klant.
Wanneer we met een nieuwe partner in zee gaan, wordt er
steeds een uitgebreid bezoek ter plaatse afgelegd, waarbij we de
productie grondig analyseren en kunnen nagaan dat de
regelgeving rond veiligheid, milieu en arbeidsrecht wordt
nageleefd. Bij de keuze van een leverancier wordt er ook
rekening gehouden met “zachte” waarden : is er een klik? Is de
werkwijze ok? Het gebeurt heel vaak dat we rechtstreeks contact
hebben met de personen bij de uitvoering van een opdracht. Op
die manier kunnen we stabiliteit en continuïteit garanderen.

PEOPLE

klanten

Ook met onze
werken wij aan een duurzame
relatie op lange termijn. Cruciaal hierin is dat klanten Bulo
zien als een partner, die met zijn expertise met hen meedenkt
en hen begeleidt bij de inrichting en de evolutie van hun
werkomgeving. Bij Bulo gaat het niet om de verkoop van
meubelen, maar om het bedenken van oplossingen en
concepten, die rekening houden met de activiteiten en de
toekomstvisie van de klant en zijn medewerkers.
In de benadering van de klant is persoonlijk contact cruciaal:
er is één vaste contactpersoon die het dossier van de klant
administratief van a tot z opvolgt. Ook de dienst na verkoop
is een belangrijke pijler in ons streven naar kwaliteit en
service.

PARTNERShip

familiebedrijf

Bulo is een
met een vlakke
organisatie op basis van vertrouwen en resultaat, in een sfeer
van no-nonsense en vanuit een pragmatische ingesteldheid.
Dit geeft iedere werknemer een zekere vrijheid die gepaard
gaat met flexibiliteit en zelfsturend vermogen. Wij staan voor
open communicatie tussen werkgever en werknemer, en
tussen alle werknemers onderling, met respect voor elkaar en
voor elkaars ideeën. En de meerdere generaties die ondertussen op de werkvloer staan, maken het alleen maar boeiender.
We leren allemaal van elkaar.

PARTNERShip

Bulo werkt constant aan een veilige en gezonde
in samenwerking met onze
partner Idewe. De voorbije jaren zijn er tal van initiatieven
genomen die het welzijn op het werk ondersteunen.

werkomgeving

nieuwe medewerker

wordt
Voor elke
een peter of meter aangeduid die hem of haar kan begeleiden
tijdens de eerste maanden in het uitoefenen van de job. Er is
ook een interne opleiding voorzien.

Fruit at work! Wekelijks wordt er een grote

mand seizoensfruit bezorgd. We werken hiervoor samen met
een lokale start-up uit Mechelen die het fruit bij de Mechelse
veilingen aankoopt. Ook hier verkiezen we een korte keten.

In het kader van werk-en wendbaar werk en om de balans
werk-privé te ondersteunen hebben wij met tal van
medewerkers een
afgesloten, die hen toelaat om voor sommige projecten of in
bepaalde omstandigheden van thuis uit te werken.

thuiswerk-policy

Vive le vélo! Wij stimuleren onze medewerkers om met de
van en naar het werk te gaan: minder auto’s op de
weg en gezonde lichaamsbeweging voor een fitte geest. Naast
de wettelijke fietsvergoeding voorzien we degelijke fietsstallingen en douche/omkleedruimtes.

fiets

PARTNERShip

