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Een kompas is een uiterst nuttig oriëntatie 
instrument, en is absoluut noodzakelijk voor 
iedereen die een ambiteus doel nastreeft.

In dit opzicht vormt de Geberit groep geen 
uitzondering – wij streven naar het leveren 
van topprestaties in alles wat we doen.  
Om hierin te slagen, is het belangrijk dat  
we alle neuzen in dezelfde richting hebben 
staan; hier komt het Geberit kompas in  
beeld. Het is ontworpen om onze gezamen- 
lijke missie duidelijk te hebben. Maar niet  
alleen dat, ook de fundamentele waarden 
van onze bedrijfscultuur - voor nu en in 
toekomst -  zijn hierin vastgelegd. Uitein-
delijk kunnen de juiste beslissingen alleen 
genomen  worden door diegenen die zich 
onze handelswijze eigen gemaakt hebben 
en die onze succesfactoren kennen en  
begrijpen.

Het Geberit kompas wordt pas dan  
een nuttig instrument, wanneer wij ons er 
in ons dagelijks handelen door laten leiden. 
Dus laten we aan de slag gaan!

Christian Buhl
CEO

Beste medewerkers
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medewerkers



Onze 
missie 
– wat wij 
doen

 
missie 



Wij verbeteren  
continu de levens-
kwaliteit van mensen 
met innovatieve  
sanitairproducten.

•	 Onze	innovaties	bepalen	de	standaard 
in de branche.

•	 Topprestaties	leveren	is	het	doel	waarop	
ons handelen altijd en overal is gericht.

•	 Wij	streven	naar	een	gezonde	balans	
tussen economische, milieugerichte en 
sociale doelen.
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Integriteit
•	 Wij	hanteren	hoge	ethische	normen	 

die berusten op vertrouwen, wederzijds 
respect en op een open en eerlijke  
communicatie.

Teamgeest
•	 Wij	delen	onze	kennis	en	werken	samen	

constructief aan de beste oplossingen.

Enthousiasme
•	 Wij	identificeren	ons	met	ons	 

bedrijf en motiveren onszelf door het 
realiseren van ambitieuze doelen.

Bescheidenheid
•	 Wij	zijn	ambitieus	en	succesvol,	maar	

houden er – zowel persoonlijk als  
collectief – een bescheiden instelling en 
gedrag op na.

Vermogen tot 
vernieuwing
•	 Wij	zijn	in	staat	en	bereid	om	voortdurend	

te leren, te groeien en nieuwe  
wegen te bewandelen.
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Resultaatgericht
•	 Onze	organisatie,	onze	processen,	 

ons gebruik van middelen en ons 
handelen zijn gericht op het realiseren 
van topprestaties.

Bijdrage aan 
het geheel
•	 In	ons	werk	houden	we	de	over

koepelende doelen altijd in het oog.

•	 Wij	stellen	het	welzijn	van	de	 
onderneming centraal en niet onze  
persoonlijke belangen.

Teamwerk
•	 Wij	stimuleren	de	samenwerking	in	

netwerken en teams vanuit verschillende 
organisaties, die zich aanpassen aan en 
werken volgens onze bedrijfsstructuren.

Focus
•	 Wij	hebben	een	platte	organisatie	en	 

korte lijnen. 

•	 Wij	focussen	ons	op	de	belangrijkste 
zaken en benaderen deze op  
professionele wijze.

Stijl van leidinggeven
•	 Wij	hebben	heldere	structuren,	 

verantwoordelijkheden en doelen  
en geven leiding door het goede  
voorbeeld te geven.

•	 Onze	stijl	van	leidinggeven	is		gebaseerd	
op onze waarden en is veeleisend en 
participerend. 

•	 Wij	voeren	onze	beslissingen	consequent	
en snel uit.

•	 Onze communicatie is open en transparant.
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Klantgericht
•	 In	ons	handelen	staan	onze	klanten	 

centraal.

•	 Wij	voorzien	in	de	behoeften	van	onze	 
klanten.

•	 Onze	klantrelaties	zijn	gebaseerd	 
op vertrouwen en partnerschap.

Focus op onze
medewerkers
•	 De	juiste	medewerkers	vormen	ons	 

belangrijkste bezit.

•	 De	voortdurende	ontwikkeling	van	onze	
medewerkers heeft hoge prioriteit. 

•	 Wij	gaan	op	eerlijke	wijze	met	onze	
medewerkers om.

Sterkte van het merk
•	 Het	merk	Geberit	staat	voor	knowhow,	 

innovatie, partnerschap, betrouwbaar-
heid en  levenskwaliteit.

Innovatief
•	 Wij	ontwikkelen	innovatieve	producten,	

processen en diensten en bepalen  
daarmee de standaard.

•	 Onze	innovaties	hebben	tot	doel	
 optimaal aan de behoeften van onze 
klanten te voldoen.

Duurzaamheid
•	 Ons	handelen	is	gericht	op	

 duurzaamheid.

•	 Excellente	kwaliteit	van	onze	producten	
en diensten heeft de hoogste prioriteit. 

•	 Een	zorgvuldige	omgang	met	de	natuur
lijke hulpbronnen zien wij als onze plicht.

Bedrijfscultuur
•	 Onze	bedrijfscultuur	is	gebaseerd	op	

een hoge mate van integriteit, op een 
sterke teamgeest, op enthousiasme 
voor het bedrijf en op de bereidheid ons 
aan veranderingen aan te passen.



Geberit AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

Tel. +41 55 221 63 00

→  www.geberit.com
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