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Unilin Group in een oogopslag

+8000 
medewerkers 

wereldwijd

€2.7 miljard
omzet in 2021

Innovatie als 
kernwaarde:

+3000 patenten

+15 sterke 
merken

+105 locaties 
wereldwijd

+30 productie 
sites wereldwijd

70 
nationaliteiten

+60 jaar 
geschiedenis



Unilin Group Wereldwijd
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30 BeNeLux

75 Locaties buiten de Benelux

105 LOCATIES MET 41 
PRODUCTIESITES
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Wij ontwikkelen, produceren en 

verkopen slimme oplossingen voor 

jouw huis of project, zo helpen we jou 

mooie en comfortabele ruimtes te 

creëren

Onze missie
FOR SMART LIVING



Onze waarden
HOE WE DE DINGEN AANPAKKEN BIJ UNILIN GROUP
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Passie 

Uitmuntendheid

Ondernemerschap

Respect



Onze 5 divisies
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Unilin
Flooring

Unilin
Panels

Vijf sterke divisies

Unilin
Insulation

Unilin
Technologies

Godfrey 
Hirst



Unilin Flooring
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Over

Unilin Flooring is producent van 
houten, laminaat-, vinylvloeren, 
vinyl op rol, tapijttegels en 
accessoires.
Die worden op de markt gebracht 
onder de premium merken, Quick-
Step, Pergo, Moduleo en onze 
partner brands. 

Dankzij de combinatie van innovatie 
en een sterke focus op kwaliteit is 
Unilin Flooring uitgegroeid tot één 
van de meest toonaangevende 
producenten in de vloerenbranche. 



Unilin Flooring in een
oogopslag

14
productiesites

43
Lokale entiteiten

3 Premium Brands
Quick-Step | Pergo | Moduleo

4397
Werknemers

195 miljoen m²
Vloeren



Unilin Panels
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Over

Unilin Panels staat voor 
innovatief plaatmateriaal en 
levert oplossingen voor zowel de 
bouw- als interieursector. Van 
ruwe spaanplaten en MDF tot 
decoratief plaatmateriaal zoals 
HPL, gemelamineerd plaat-
materiaal en decoratieve MDF.

Onze oplossingen voor 
interieurbouw, magazijn-
inrichting, houtskeletbouw en 
andere toepassingen zijn steeds 
duurzaam geproduceerd, flexibel 
beschikbaar en uitmuntend in 
design.



We leveren aan

Unilin Panels in een
oogopslag

9
productiesites

1262
Werknemers 100 landen

2,4 miljoen m²
plaatmateriaal

Eerste ter wereld om
MDF te recycleren



Unilin Insulation
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Over

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt 
Unilin Insulation isolerende 
oplossingen die alle comfort 
garanderen en anticiperen op de 
noden van morgen. 

Onze jarenlange ervaring, 
technologische knowhow en 
innovaties maken van Unilin
Insulation een toonaangevende 
speler in de Europese 
isolatiemarkt. We zijn een van de 
grootste Europese fabrikanten 
van polyurethaan (PU) en 
marktleider op vlak van 
zelfdragende dakelementen.



Unilin Insulation in een
oogopslag

8
productiesites

30 miljoen m²
Isolatieplaten en 
prefab oplossingen

958
Werknemers

Groei
Door overnames

Marktleider
Dakelementen Europa



Unilin Technologies
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Over

Beheert de octrooi portefeuille van de Mohawk
Groep en derden, van het indienen van octrooien 
op nieuwe innovaties tot de wereldwijde 
commercialisering

Het team bestaat uit octrooi-, juridische-, 
verkoop-, marketing-, financiële- en R&D-experts 

De divisie heeft 3 vestigingen, Waregem (België), 
Calhoun (USA) & Shanghai (China), en is actief in 
verschillende markten, vloeren (vinyl, laminaat, 
hout, textiel en keramiek), constructie en bouw, 
meubelen.



Unilin Technologies in 
een oogopslag

Eerste patent (1996) 

35
Werknemers

+ 190 licentienemers
Groot netwerk

+3000 patenten in 
450 patent families
Patent portefeuille

Uniclic



Godfrey Hirst
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Over

Godfrey Hirst produceert en
vermarkt tapijten, tapijttegels en
tapijtplanken, naast de productie
van wollen garens in Australië en
Nieuw-Zeeland. 

Godfrey Hirst is actief in alle 
marktsegmenten: woningen, 
kantooromgevingen, 
commerciële ruimtes, horeca, 
gezondheidszorg, onderwijs en
openbare ruimtes. 



5.5M broadloom metres

tapijt per jaar
* a broadloom metre is 3.66 square metres

Godfrey Hirst in 
een oogopslag

400
Master products 

ISO 9001, 14001 & 45001
Accreditated

8
productiesites

970
Werknemers
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Duaal Leren binnen Unilin
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Duaal Leren binnen Unilin
Elektrotechnicus i.s.m. VTI Waregem

Concept:

• Lesdagen op maandag & vrijdag  Werkplekleren op dinsdag, woensdag & donderdag

• 2 werkplekken (= 1 per semester) voor elke leerling (residentieel versus industrieel)

• Schoolvakanties = geen werkplekleren

• Rollen & communicatie

Mentor
(bedrijf)

Begeleider
(school)

Contactpersoon
(=TA)

Leerling
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Duaal Leren binnen Unilin
Elektrotechnicus i.s.m. VTI Waregem

Aantallen versus aanwervingen:

• Aantallen: Sep. 2018 – Jan. 2019: 3 leerlingen (Abdes, Arne & Brent)  2 aanwervingen
Feb. 2019 – Jun. 2019: 3 leerlingen (Andres, Jaimie & Thibo)
Sep. 2019 – Jan. 2020: 1 leerling (Adrian)
Feb. 2020 – Jun. 2020: 2 leerlingen (Niels & Yozal)
Sep. 2020 – Jan. 2021: -
Feb. 2021 – Jun. 2021: 1 leerling (Jelmer)  1 aanwerving
Sep. 2021 – Jan. 2022: 1 leerling (Wout)  1 aanwerving
Feb. 2022 – Jun. 2022: 1 leerling (Jente)
Totaal 2018 – 2022: 12 leerlingen  4 aanwervingen

• Personen die zijn aangeworven zijn tot op heden nog allen in dienst 
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Duaal Leren binnen Unilin
Elektrotechnicus i.s.m. VTI Waregem

Ervaringen & feedback:

• Rollen & communicatie zijn cruciaal in het vormen van een succesverhaal

• Binnen Unilin naast rol van “mentor”, ook nog “leidinggevende” en “collega’s”

• Maturiteit van startende leerling verandert snel in een positieve richting

• Maakindustrie & industriële toepassingen: “Onbekend is onbemind” maar …

• … mits de juiste basiskennis & vaardigheden aanwezig dan geraken we heeeeeeeeeeeeel ver !

• Motivatie is “key-factor”, de rest volgt automatisch … of niet

• Leerlingen ingezet over verschillende sites/divisies – Menselijke “klik” blijft belangrijk m.a.w. denk 
goed na i.v.m. de keuze voor de juiste mentor-rol. “Mentor zijn of worden” is geen job maar … 
een roeping.

• Visie Unilin m.b.t. “Levenslang Leren” incl. The Dive geeft leerlingen extra ontwikkelingskansen
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Werkplekleren binnen Unilin
Bedrijfstechnisch project i.s.m. Hogent

Concept:

• 13 maandagen beschikbaar voor bedrijfstechnisch project waarvan 5 tot 6 op bedrijf

• Studenten 2e jaar bachelor Electromechanica / Automatisering / Klimatisatie

• Opdrachtvoorstellen in te dienen voor november, uitvoering van februari tot mei

• Focus van project ligt op studie, analyse of verbetering binnen bepaalde grenzen

• Keuze van de opdracht ligt bij studenten

• Projecten worden uitgevoerd per duo of in kleine groepjes
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Werkplekleren binnen Unilin
Bedrijfstechnisch project i.s.m. Hogent

Projectopdrachten:

• Uitgevoerd 2020-2021: Montagestand lagers (Iliass & Nand)
Virtuele stoffilter (Emre & Thomas)
Optimalisatie bandwisselsturing (Bjarne & Vic)
Opleidingsstand foutzoeken (Lukas & Mathieu)

• Uitgevoerd 2021-2022: Optimalisatie stacker LVT (Robbe & Robbe)
Reverse engineering aandrijvingen (Kilian & Victor)
Kritikaliteitsanalyse tubulator (Dylano & Sander)
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Werkplekleren binnen Unilin
Bedrijfstechnisch project i.s.m. Hogent

Kritikaliteit tubulator

Virtuele stoffilter

Optimalisatie stacker
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Werkplekleren binnen Unilin
Bedrijfstechnisch project i.s.m. Hogent

Ervaringen & feedback:

• Rollen & communicatie zijn cruciaal in het vormen van een succesverhaal.

• Motivatie is “key-factor”, de rest volgt automatisch … maar doordat ze zelf hun opdracht hebben 
mogen selecteren uit een breed portfolio is de intrinsieke motivatie al hoger t.o.v. een opgelegde 
opdracht.

• Doordat ze in duo of kleine groepjes werken is drempel lager om een bedrijf binnen te stappen 
maar de rol van een bedrijfsmentor (= steun en toeverlaat ) blijft noodzakelijk.

• T.o.v. leerling binnen het duale traject is de maturiteit gemiddeld hoger, maar steeds individueel 
te benaderen. 

• Visie Unilin m.b.t. “Levenslang Leren” incl. The Dive geeft leerlingen extra ontwikkelingskansen zo 
kunnen ze aansluiten bij een korte opleiding of kunnen ze gebruik maken van lesmateriaal wat 
intern wordt gebruikt.
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The Dive (Q4/2022)
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