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1

Inleiding

1.1

Voorwoord van de directie

Rollecate Groep staat, door de aard van zijn activiteiten, midden in de samenleving. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. Daarbinnen neemt
duurzaamheid een belangrijke plaats in. Dat ziet u onder meer aan onze technische toepassingen in
gevels en gevelelementen en aan onze manier van werken. Wij passen de nieuwste technologieën en
werkmethoden toe en zijn dagelijks bezig met energiebesparende maatregelen en toepassingen.
Natuurlijk zijn we binnen onze eigen organisatie steeds bezig duurzamer te produceren en te werken.

1.2

Doel van het duurzaamheidsverslag

Het doel van dit duurzaamheidsverslag is om aan belanghebbenden inzichtelijk te maken wat het
beleid van de Rollecate Groep is op het gebied van duurzaamheid. Tevens geeft dit verslag inzicht in
de duurzaamheid van de diverse producten en diensten die door de Rollecate Groep worden
geproduceerd en geleverd.
Dit rapport geeft tevens inzicht in de milieu-prestaties van de Rollecate Groep en de doelstellingen op
dit gebied.
In 2011 werd het eerste duurzaamheidsverslag van de Rollecate Groep gepresenteerd. Dit is het
vierde duurzaamheidsverslag dat door Rollecate Groep is opgesteld. In dit verslag wordt daarom ook
teruggeblikt op de doelstellingen die in het duurzaamheidsverslag van 2013 zijn opgenomen.

1.3

Missie van Rollecate

Wij willen onze onderscheidende positie op de gevelmarkt op gezonde wijze versterken en de meest
gewilde partner zijn vanaf het advies tot en met het onderhoud van metalen en kunststof gevels. Een
organisatie waarin de klant centraal staat en de medewerker ruimte krijgt voor ontplooiing. De
samenwerking met de Rollecate Groep zal voor u een plezierige ervaring zijn.
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Wij willen ons blijvend onderscheiden op de volgende Do Wells:
Rollecate Groep is het aanspreekpunt voor gevels!
U kunt als architect, aannemer, gebouwbeheerder, investeerder, ontwikkelaar en als eindgebruiker
uitstekend bij ons terecht voor metalen en kunststof gevels, toebehoren, projectmanagement en
service & onderhoud voor de utiliteitsbouw, woningbouw, nieuwbouw, revitalisatie en renovatie.
Rollecate Groep is maximale aandacht voor de klant!
U krijgt van ons maximale aandacht door een snelle respons op alle vragen en verzoeken en dit doen
wij in één keer goed en volledig. Bij ons geldt afspraak = afspraak en wij hebben een open oor voor al
uw vragen en opmerkingen.
Rollecate Groep is innovatief!
U ontvangt van ons innovatieve producten en projectoplossingen. Wij hebben innovatieve processen
en gaan innovatief met onze middelen om.
Rollecate Groep is excellent projectmanagement!
U ontvangt van ons meesterschap in iedere fase van het bouwproces. Meesterschap dat is gebaseerd
op meer dan 60 jaar ervaring en de daarbij opgebouwde en aanwezige kennis en kunde bij onze
medewerkers van de materialen, merken, profielsystemen, leveranciers, bouwsystemen en processen.
Rollecate Groep is excellente service!
Wij bieden u excellente service door altijd bereikbaar te zijn, alles in één keer goed te doen en snel ter
plaatse te zijn.
Rollecate Groep is plezier!
De samenwerking met de Rollecate Groep zal voor u een plezierige ervaring zijn.
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2

Rollecate Groep

De Rollecate Groep is in 1954 begonnen als producent van stalen ramen en deuren. Tegenwoordig is
de Rollecate Groep een internationale onderneming met verschillende divisies in de productgroepen
aluminium, staal, kunststof, glas en composiet. Tevens verzorgt de Rollecate Groep de service en
onderhoud van deze producten en houdt het zich bezig met advisering op de genoemde terreinen.
De Rollecate Groep verzorgt de gevelinvulling van hoogbouw, laagbouw, nieuwbouw en renovatie
voor woning- of utiliteitsbouw.

2.1

Activiteiten en werkmaatschappijen

Al bijna 60 jaar is Rollecate Groep een toonaangevende gevelbouwer in de woningbouw en
utiliteitsbouw. De activiteiten van de Rollecate Groep zijn onder te verdelen in de volgende divisies:
Aluminium
Rollecate verzorgt vanuit een tweetal locaties (Staphorst en Leeuwarden) de productie van aluminium
gevelelementen. De productie van schuifpuien (onder de naam Eland Brandt) vindt plaats in
Leeuwarden.
In de vestiging Leeuwarden richten we ons sinds 2013 volledig op de standaard kozijnen. In de
vestiging Staphorst richten we ons volledig op technisch complexere kozijnen. Met deze verandering
kunnen wij nog beter en sneller produceren voor onze klanten.
Kunststof
Kumij (te Groningen) is een toonaangevende producent van kunststof kozijnen, die haar kozijnen
levert en monteert in heel Nederland. Onze flexibele projectorganisatie heeft reeds ruim 50 jaar
ervaring in het leveren van maatwerk.
Staal
De productie en renovatie van stalen gevelelementen vindt plaats bij Rollecate Kft Hongarije. Een
toepassing die technisch veel kennis en kunde vereist en waarin Rollecate van oudsher al koploper is.
Service, onderhoud en revitalisatie
Gevelbeheer Nederland is een landelijk opererende organisatie op het gebied van service, onderhoud
en revitalisatie van gevels. Deze drie pijlers komen tot uiting in het advies en in de uitvoering. Samen
met de zusterondernemingen binnen de Rollecate Groep wordt daar een vierde pijler aan toegevoegd,
namelijk advies en uitvoering op het gebied van nieuwbouw. Hiermee is Gevelbeheer-Nederland in
staat om u op alle denkbare disciplines van dienst te zijn. Naast het hoofdkantoor in Staphorst, heeft
het bedrijf ook vestigingen in Wormer, Leeuwarden, Groningen en Dordrecht.
Afdeling advies
Gevelbeheer Nederland beschikt over een eigen onafhankelijke adviesafdeling. Deze afdeling
verstrekt adviezen aan gebouwbeheerders, gebouweigenaren en aannemers op het gebied van
gevels, ramen, deuren en kozijnen in aluminium, staal, kunststof, composiet en hout. Hierbij moet
worden gedacht aan zaken als beproevingen, constructieberekeningen en periodieke inspecties. Deze
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de detaillering, afdichting, oppervlaktebehandeling,
beglazing en dergelijke.
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Composiet
Rollecate Groep werkt intensief samen met diverse partners op het gebied van de toepassing van
composiet in de bouw.

2.2

Certificaten

De activiteiten en producten van de Rollecate Groep zijn getoetst aan diverse nationale en
internationale standaarden. Dit blijkt met name uit de diverse certificaten welke hieronder kort worden
toegelicht. Met deze certificaten tonen wij aan dat we volgens de eisen van de normen werken.
2.2.1

Certificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten

Kwaliteitszorg: ISO 9001: 2008
De Rollecate Groep is al sinds 1991 gecertificeerd volgens de
internationaal erkende standaard voor
kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001.

Al enige jaren geleden ontving de Rollecate dan ook de Gold Award van Lloyd’s. Deze award wordt
verstrekt aan het selecte gezelschap bedrijven dat meer dan 10 jaar is gecertificeerd door Lloyd’s.

Veiligheidszorg: VCA
Alle bedrijfsonderdelen van de Rollecate Groep die werkzaamheden verrichten op bouwplaatsen, zijn
in het bezit van het VCA-certificaat. Het betreft in dit geval de volgende onderdelen:
- Gevelbeheer Nederland
- Kumij, afdeling Montage
- Rollecate, afdeling Montage
Het VCA-certificaat verplicht ons tot het structureel beheersen van de veiligheid en verkleint de kans
op calamiteiten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door ongevallen.
Milieuzorg: ISO 14001

In 2011 zijn alle productielocaties van de Rollecate Groep gecertificeerd
volgens de internationale standaard voor milieuzorgsystemen: ISO
14001: 2004. In 2014 heeft de her certificering plaatsgevonden.
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Vastgesteld werd dat er werd voldaan aan de ISO 14001-norm en dat diverse milieugerelateerde
verbeteringen zijn doorgevoerd. De certificering werd dan ook gecontinueerd.

2.2.2 Productcertificaten
Een certificaat is ons een schriftelijk bewijs waarin staat wat de kwaliteit van onze producten zijn.
Certificaten en keurmerken helpen consumenten en bedrijven met het maken van hun keuze bij
aankopen. Daarom is het voor ons van belang dat we deze keurmerken behalen en behouden voor
meerdere van onze producten. Hieronder vindt u een opsomming van al onze product certificaten.
VRMG-keurmerk

Rollecate Groep is al jaren lid van de VMRG. VMRG staat voor
Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche. Alle leden van de
VMRG zijn in het bezit van het VMRG-Keurmerk. Dit betekent dat
deze bedrijven voldoen aan de door de VMRG opgestelde VMRGKwaliteitseisen en Adviezen. Alleen zij mogen het VMRG-Keurmerk
voeren. De aangesloten bedrijven worden bovendien regelmatig door
een onafhankelijke instantie gecontroleerd op de geleverde kwaliteit.
Alu Eco Keurmerk
Om garantie te bieden dat gebruikt bouw-aluminium gerecycled wordt tot
nieuwe, hoogwaardige bouwproducten is de Stichting Alu Eco opgericht
door de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers (VAS) en de
VMRG. Zij zorgt in de gevelbouw voor onder andere het beheren van de
recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door
de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig
en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert
AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame
gebouwen.

VKG
Rollecate Groep is al jaren aangesloten bij de VKG. Het VKG
staat voor Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie.
Alle leden van de VKG worden periodiek gecontroleerd op
het voldoen aan de eisen die door deze organisatie zijn
vastgelegd. Deze controles worden uitgevoerd door een
onafhankelijke certificerende instelling. Deze certificerende
instelling geeft aan onder andere gevelelementen een keurmerk.

CE-markering
Als er industriële producten of bouwproducten binnen de Europese Unie (EU) op
de markt worden gebracht, is een CE-markering mogelijk verplicht. De CEmarkering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen die door de EU
zijn gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Alle producten die
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door Rollecate Groep op de markt worden gebracht zijn, daar waar dit verplicht is, voorzien van een
CE-markering.
2.3 De realisatie van doelstellingen
Begin 2014 heeft de Rollecate Groep zich diverse doelstellingen opgelegd die direct of indirect een
bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzaamheid van de activiteiten van de Rollecate Groep.
Hieronder wordt uiteengezet in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald.
1.

Het terugdringen van het gemiddelde brandstofverbruik per bedrijfsauto met 5% t.o.v. 2013.
Label

2011

2012

2013

2014

A

25

21

41

64

B

43

31

39

37

C

59

53

68

60

D

9

4

6

5

E

1

1

1

2

F

1

0

2

1

Totaal

138

110

107

118

13,6 km / liter

13,6 km / liter

14,25 km / liter

13,88 km / liter

384.233 liter

322.186 liter

369.891 liter

409.613 liter

Gem.
brandstofverbruik
Totaal brandstofverbruik

Op basis van een vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar kunnen de volgende
conclusies worden getrokken. In 2014 bedroeg het percentage A-labels binnen het wagenpark
van de Rollecate 54% (in 2013: 38%). Ter vergelijking: in 2009 bedroeg het percentage Alabels slechts 10,7%.
Aan de hand van bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat het wagenpark opnieuw “groener” is
geworden in 2014.
Het gemiddeld brandstofverbruik is ten opzichte van 2013 gestegen. Het totale hoeveelheid
brandstof die is verbruikt is aanzienlijk toegenomen, waarbij gezegd moet worden dat het
totaal aantal auto’s ook is toegenomen.
2

Rollecate stelt zich voor 2014 ten doel om een gevel te ontwikkelen waarin er door middel van
zonnepanelen energie wordt opgewekt.
Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. Er loopt een onderzoek naar de productie van deze
gevel. Op dit moment loopt dit onderzoek volgens de planning.

3

Het realiseren van een energiebesparing van 5% bij de locatie Zwerusstraat.
Het dak van de school is geïsoleerd en het aardgas verbruik is sterk gedaald. De doelstelling
is dan ook ruimschoots gerealiseerd.
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4

Het terugdringen van het papierverbruik
Er zijn diverse maatregelen genomen om het papierverbruik terug te dringen. Zo zijn er
inmiddels diverse beeldschermen in de fabriek geplaatst waardoor de noodzaak om
tekeningen uit te printen niet meer aanwezig is.
Voor de fabriek in Groningen (Kumij) geldt dat we een volledig papier vrije productie hebben.
Door het papierverbruik goed inzichtelijk te maken kan jaarlijks beoordeeld worden of de
doelstelling behaald wordt.
Papier verbruik Rollecate 2014

pakken

A4 Kopieerpapier/laserpapier 80 grams

1830

A3 Kopieerpapier 80 grams

300

A4 Kopieerpapier 160 grams

22

A4 Kopieerpapier 120 grams

3

A4 Kopieerpapier 90 grams rood

1

A3 ruitjespapier

1

Briefpapier Rollecate

20

A4 Kopieerpapier kleur

2

Brief en vervolgpapier Rollecate export

1

Papierverbruik Kumij

verbruik 2013

verbruik 2014

A3 kopieer

50 pakken (500 vel)

60 pakken (500 vel)

A4 kopieer

1400 pakken (500 vel)

1400 pakken (500 vel)

15 pakken (500 vel)

5 pakken (500 vel)

18 rol

28 rol

18 stuks

18 stuks

A4 kopieer groen en
geel
Fastprint
schrijfblokken

5

Hoogfrequent-TL productie
In Staphorst en in Groningen hebben we duidelijk stappen gezet om een minder energie
verbruikende verlichting te installeren. In Leeuwarden hebben we in eerste instantie gekozen
voor een verandering in de schakeling van de hoeveelheid lampen. Wij hebben de
mogelijkheid om meerdere lampen uit te doen.
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3

Strategie en beleid

In dit hoofdstuk geven we onze duurzame strategie weer en geven we uitleg over de duurzame
innovaties waar aangewerkt wordt binnen ons bedrijf. Deze innovaties zijn op het gebied van kwaliteit,
milieu, veiligheid of verhoging van comfort.

3.1

Ondernemingsprincipes

Wij zien duurzaamheid als een kans om ons vakmanschap zichtbaar te maken en verder
te ontwikkelen met als resultaat een plezierige woon- en/of werkomgeving voor alle generaties.
In de overgang naar een duurzaam gebouwde omgeving is kennis cruciaal. De wereld verandert snel
en dit betekent dat de organisatie snel moet schakelen. Hiervoor is het mobiliseren van potentieel in
de Rollecate Groep van belang, niet alleen via opleidingsprogramma’s, maar ook via het delen van
kennis.

3.2

Duurzame product innovaties

Rollecate is altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn producten veiliger en duurzamer te maken.
Waar wij ook veel aandacht geven is om het comfort en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen van
onze producten. In de volgende paragrafen leest u een aantal voorbeelden hiervan. Met onderstaande
voorbeelden denken we onze producten sterk te gaan verbeteren.
De energie producerende gevel
Het doel van dit onderzoek is om een energie opwekkend en isolerend gevelpaneel te ontwikkelen
met een RC waarde RC 10. Huidige panelen hebben een RC waarde van 3.5. De energie zal
opgewekt worden op twee verschillende manieren, te weten warmte en elektra (middels PV panelen).
Op dit moment worden testen uitgevoerd op de panelen en hierbij is gebleken dat de PV panelen in dit
systeem dezelfde hoeveelheid energie produceren als vergelijkbare PV panelen op de markt.

3.3

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het nieuwe personeel voor onze kantine hebben we speciaal gezocht in de groep met een bepaalde
afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben hiermee nu al weer meer dan een jaar ervaring en we zijn
zeer enthousiast hier over. Er wordt massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de kantine.
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4.

Duurzaamheid van producten en diensten

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de producten en diensten die van ons een innovatief
bedrijf maken, tevens laten we zien dat we niet alleen maar zeggen dat duurzaamheid voor ons van
belang is.

4.1

Duurzame producten

Alle producten die u hieronder leest zijn producten die wij elke dag gebruiken.
4.1.1

MRPI

MRPI staat voor Milieurelevante productinformatie. Dit wil
zeggen: getoetste informatie over de milieuaspecten van een
bouwmateriaal, bouwproduct of bouwelement die op initiatief van
de producent of diens vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de
branchevereniging) via een milieugerichte levenscyclusanalyse
is opgesteld. Op de website van MRPI vindt u een database met
de milieu informatie per productgroep.
MRPI Aluminium
De VMRG heeft onderzoek laten uitvoeren naar de milieueigenschappen van aluminium
gevelelementen. De methode die wordt gebruikt is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA).
Deze methode wordt door meerdere toeleveranciers in de bouw gebruikt, en staat bekend onder de
naam MRPI (Milieu Relevante Product Informatie).
Een van de uitgangspunten hierbij is dat een aluminium gevelelement tenminste 75 jaar mee gaat en
dat 95% door recycling wordt teruggewonnen. Voor de bepaling van de LCA worden gegevens
gebruikt met betrekking tot alle milieu-aspecten die betrekking hebben op de levenscyclus van een
“standaard” element, met uitzondering van de gebruiksfase.
Met aluminium gevels wordt een lange levensduur gegarandeerd met behoud van uitstraling.
Bovendien is aluminium onderhoudsvriendelijk, zodat de kosten beperkt blijven. Aluminium is zeer
goed bestand tegen weersinvloeden. Het materiaal barst, scheurt, roest of rot niet. In tegenstelling tot
hout heeft aluminium zo goed als geen onderhoud nodig.
Aluminium gevels lenen zich uitstekend voor nachtkoeling, zonwering en automatisering.
Zaken waarmee flink bespaard kan worden op energiekosten om te verwarmen of te koelen.
Aluminium gevels zijn ook zeer geschikt voor het inbouwen van zonnepanelen.
4.1.2 Aluminium
Het basismateriaal aluminium
Aluminium is, na zuurstof en silicium, het meest voorkomende element op aarde. Dit aluminium is
echter in natuurlijke staat gebonden met zuurstof tot bauxiet. De grootste hoeveelheden (bruikbaar)
aluminiumerts of bauxiet worden gevonden in tropische gebieden (Indonesië, Guinee, West-Afrika,
Brazilië, Suriname en Australië).
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Het produceren van aluminium uit bauxiet is een proces waar veel energie voor nodig is. Aluminium
wordt uit bauxiet gewonnen door elektrolyse. Echter, meer dan 60% van de energie die hiervoor nodig
is, bestaat uit “schone” energie, opgewekt middels waterkrachtcentrales. Ook is door verbeteringen in
het productieproces de energiebehoefte de laatste jaren met 30 % afgenomen.
Vanwege de lage omsmelttemperatuur van aluminium is het toepassen van gerecycled aluminium
vele malen efficiënter dan de oorspronkelijke winning hiervan. Omsmelten aan het eind van een
levenscyclus kost slechts 5 % van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit
bauxiet. Dit proces is bovendien eindeloos te herhalen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.
Recycling van aluminium
Tegenwoordig wordt in
Nederland meer dan 95 %
van alle bouwaluminium
gerecycled en dit
percentage groeit nog
steeds. Het recycling van
aluminium is net zo
gewoon als het recyclen
van glas en papier.
Het aluminium wordt geleverd aan een zogenaamde remelter. De remelter smelt het aluminium
bestemd voor extrusie om in zogenaamde billets of ingots en het aluminium voor platen in
walsblokken die op hun beurt weer dienen als grondstof voor nieuwe extrusie profielen en platen.
Deze billets en walsblokken dienen vervolgens als grondstof voor de leveranciers van aluminium
architectuursystemen.
Uiteindelijk zijn het de fabrikanten van ramen, deuren en gevels die, met het installeren van hun
producten in de bouw, de keten sluiten. Op deze wijze is de recyclingketen van aluminium gesloten
zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.
4.1.3 Staal
Staal wordt al sinds de jaren twintig en dertig veelvuldig toegepast voor diverse ramen, deuren en
gevelconstructies en mede door de mechanische en degelijke eigenschappen van dit materiaal, kan
staal nog steeds goed worden toegepast in zowel oudere, klassieke renovatieprojecten als nieuwe,
moderne gevelconstructies.
MRPI Staal
Staal is een bouwmateriaal dat volledig uit gerecycled staal is te produceren. Omdat de wereld
schroot-productie slechts ca. 50% van de behoefte aan staal dekt, is er de komende decennia nog
behoefte aan primaire grondstoffen.
Het aandeel aan secundaire grondstoffen (schroot) neemt echter voortdurend toe. In tegenstelling tot
de meeste andere bouwmaterialen neemt de kwaliteit van het staal niet af bij recycling (het
zogenaamde “downcycling”). Door de nieuwe productietechnieken is het zelfs mogelijk om staal met
een hogere kwaliteit te maken dan het schroot waarvan het afkomstig is.
De productie van staal vergt een hoeveelheid energie die slechts een fractie is van de totale
hoeveelheid energie die een gebouw tijdens haar levensfase (productie, gebruik en sloop) gebruikt.
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Staal betekent materiaalarm bouwen en dus een beperking van het gebruik van primaire grondstoffen.
Prefabricage op één locatie of toepassingen met slimme verbindingen en constructie-elementen
verlagen de kosten van fabricage en montage. Besparen op montage betekent een kortere bouwtijd,
minder arbeidsuren, minder reiskosten, minder transport en daardoor minder verbruik van fossiele
brandstoffen.
4.1.4 Kunststof
Kunststof kozijnen, ramen en deuren hebben een relatief hoge isolatiewaarde. Door de toepassing
van zorgvuldig industrieel vormgegeven pvc-profielen met een doorsnede van meerdere afgesloten
kamers gevuld met stilstaande lucht ontstaat een natuurlijk isolerende barrière.
Met de toepassing van dubbele of zelfs driedubbele beglazing is het mogelijk om zeer hoge
isolatiewaarden te bereiken tegen relatief lage kosten.
MRPI Kunststof
Op basis van de nieuwste testmethoden is op onafhankelijke wijze de milieubelasting van de hele
levenscyclus onderzocht. Het kunststofkozijn scoort nog beter op milieugebied dan gedacht. Het heeft
minimaal hetzelfde, en in vele gevallen een beter milieuprofiel dan andere kozijnmaterialen.
De levensduurverwachting van K-Vision kunststof kozijnen van Kumij, gemonteerd volgens goed
vakmanschap, zoals voorgeschreven door de VKG, bedraagt:
30 jaar, uitgaande van een nog acceptabele esthetische kwaliteit (door schoonmaken kan
deze periode nog aanzienlijk verlengd worden)
50 jaar, uitgaande van de technische conditie en functionaliteit.
Kunststof dat niet meer gebruikt kan worden voor profielen wordt verwerkt tot andere kunststofproducten (zoals de reflectorpaaltjes langs de weg).
Verder worden de kozijnen van K-Vision als enige in Nederland geproduceerd met cadmiumzink
stabilisatoren in plaats van lood en is hiermee ook minder milieubelastend dan vergelijkbare kunststof
systemen.
Kunststof kozijnen hebben relatief lage productiekosten door een lager energieverbruik. Het product is
bestand tegen chemicaliën, water en invloeden van buitenaf en is daardoor nagenoeg onderhoudsvrij.
Wat tevens niet onbelangrijk is, is dat kunststof door het relatief lage gewicht zorgt voor een lager
brandstofverbruik tijdens transport.
K-vision kozijnen
Dit kozijn is standaard voorzien van triple beglazing, deze ruiten die we hier veel in gebruiken zijn
zonwerend. Dit kozijn samen met deze beglazing maakt uw huis klaar voor de nieuwste EPC (energie
prestatie coëfficiënt) normen. Voor de technische onder u kan gesteld worden dat dit kozijn een U2
waarde haalt van 1,0 W/m K. Deze kozijnen hebben wij o.a. geplaats in Heerhugowaard.
4.1.5 Glas
Glas is de perfecte grondstof voor nieuw glas: het is voor
100% recyclebaar, zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast
opereren glasovens met gerecyclede scherven als grondstof
op een lagere temperatuur. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot
beperkt.
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Rollecate is deelnemer aan het initiatief van vlakglas Recycling Nederland. Bij de fabriek hebben we
een inzamelbak voor verschillende soorten glas.
Producenten en importeurs betalen een verwijderingsbijdrage, deze bijdrage wordt gebruikt om het
glas in te zamelen.
Glas veroudert niet, biedt uitstekend weerstand tegen corrosie, atmosferische en chemische invloeden
(zoals schoonmaakmiddelen).
4.1.6 Triple glas
Triple glas of ook wel HR+++ bestaat uit drie lagen glas met daartussen 2 verschillende lagen met
stilstaande lucht of edelgas. Dit glas heeft een gemiddelde U-waarde van 0.5-0.9, waarbij HR++ een
U-waarde heeft van 1.2. Steeds vaker merken we dat gebouwen standaard uitgerust worden met
HR+++ glas. Onze kozijnen zijn daarom ook al jaren geschikt voor dit glas. In een gevel is glas toch
nog steeds de zwakke schakel als het gaat om de isolatie waarde. Met HR+++ maken we dit verschil
opnieuw kleiner.

4.1.7 Composiet
De voordelen van de toepassing van composiet zijn:
- Hoogwaardige en duurzame gevelinvulling
- Optimaal recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Hoge specifieke sterkte
- Composiet: Nibe milieuklasse 1c
Met een gemiddelde levensduur van 50 jaar, een
materiaal-hergebruik tot 70% en energieterugwinning tot
30% is composiet een zeer duurzaam product.
De foto hiernaast is een voorbeeld van een Rollecate
project in Groningen waarbij composiet is toegepast.
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4.2

Duurzame diensten

Zoals eerder aangegeven bieden wij binnen de Rollecate Groep een breed dienstenpakket aan. Niet
alleen kunnen we kozijnen leveren, maar zijn wij ook sterk in onderhoud van het kozijn of complete
gevel. Deze dienst bieden wij aan via Gevelbeheer Nederland.
Preventief onderhoud aan diverse gevelonderdelen bevordert op technisch en economisch
verantwoorde wijze de levensduur van de gevel. Enkele diensten van Gevelbeheer Nederland die in
dit kader genoemd kunnen worden, zijn:
- Het upgraden van gevels naar oorspronkelijk niveau (besteksniveau)
- Het upgraden van gevels naar de huidige maatstaven
- Na-isolatie / verhogen isolatiewaarde
- Het verbeteren van de wind- en waterdichtheid van de gevel
- Het verlengen van de technische levensduur
- Aanpassen van de functionaliteit waardoor de functies van gebouwen kunnen worden aangepast.
Hierdoor kan leegstand worden tegengegaan
- Domotica. Dit leidt tot een toename van het wooncomfort
- Aanpassen van woningen en voorzien van het senioren label
De afdeling advies verzorgt onder andere:
- Metingen op het gebied van wind- en waterdichtheid middels een mobiele testunit
- Warmteverliesmetingen middels infraroodapparatuur
- Het opsporen van lekkages middels endoscopisch onderzoek

4.3

BIM 3D

Aangezien projecten steeds complexer worden en de kans op faalkosten hiermee ook stijgen, heeft
Rollecate ervoor gekozen te gaan werken met het BIM 3D systeem. BIM 3D staat voor Building
Information Modelling. Met dit systeem wordt een 3D ontwerp gekoppeld aan bijbehorende ontwerpen bouwinformatie. Alle
partijen die betrokken zijn
bij het ontwerp-, de bouw en
de exploitatiefase maken
gebruik van dit
gezamenlijke ontwerp.
Hierdoor kunnen we beter
samenwerken, efficiënter
ontwerpen en kunnen we
samen de bouw- en
faalkosten reduceren. De
complexheid van de
opdracht bepaalt of we
gaan werken met dit
systeem.
Foto: Impressie foto van een pand in BIM 3D
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Lopende BIM 3D projecten zijn:
Project
Nieuw Leyden
Black Jack
Bunschoterplein
WvT en WvO Theater
Mubo Metaal
Pontsteiger
Zernike College
Differ
Stibbe
ZMC

4.4

Plaats
Leiden
Amsterdam
Ede
Emmen
Staphorst
Amsterdam
Groningen
Eindhoven
Amsterdam
Zaandam

Duurzaamheid in de praktijk

Ook in 2014 zijn de principes die Rollecate Groep hanteert ten aanzien van duurzaamheid weer volop
in de praktijk gebracht. Hieronder wordt een overzicht gegeven van diverse projecten waarbij in
samenspraak met onze opdrachtgevers is gekozen voor duurzame oplossingen.
Aluminium: The Edge (Delloite/AKD)
Langs de A10 op de meest prominente
plek in Amsterdam staat het nieuwe
prestigieuze hoofdkantoor van
Deloitte/AKD. Dit gebouw is eind 2014
opgeleverd en de bouw heeft 4 jaar in
beslag genomen. De bijzonderheden van
dit gebouw zijn het enorme Atrium midden
in het gebouw, de unieke vorm, de
2
verwerking van 700 m zonnepanelen in
het gebouw en natuurlijk het vele gebruik
van glas in het ontwerp. Doordat de
hoeveel glas aan de noordkant van het
gebouw is geplaatst is er sprake van veel
lichtinval zonder dat de zon ook de warmte
binnen brengt. Deze oplossing werkt
tweezijdig, veel licht en minder koeling. De
gevels waar de zon op schijnt zijn ingericht
met zonnepanelen. Natuurlijk is het gebouw
ook uitgevoerd met Led verlichting, koeling
en verwarming door middel van
bodemwarmte. Alles te samen maakt dit
gebouw het meest duurzame
kantoorgebouw van de wereld. Wij zijn dan
ook trots dat we hieraan hebben mee
mogen werken.
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Kunststof
Voor onze kunststof divisie geldt dat we vaak in de renovatie worden ingeschakeld. Het gaat hier
regelmatig om woningbouwverenigingen. Hieronder een aansprekend voorbeeld.
Project de Stroomversnelling te Soesterberg.
Het gaat hier om een groot project waarbij de woningen grondig worden gerenoveerd, waarbij de
gevels volledig worden vernieuwd en de daken worden belegd met zonnepanelen. De kozijnen zijn in
dit project uitgevoerd met Tripane beglazing.
Voor:
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Na:

Na de renovatie gaan deze woningen weer jaren mee en gebruiken ze vele malen minder energie dan
voor de renvatie.
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Staal: Timmerhuis Rotterdam
Het Timmerhuis is een mooi voorbeeld van een project dat meerdere onderdelen van onze organisatie
gezamenlijk uitvoeren, namelijk Rollecate en Gevelbeheer Nederland. Het is een voorbeeld van een
project waarbij renovatie en nieuwbouw samenkomen. De renovatie van de “oude” kozijnen wordt
uitgevoerd door Gevelbeheer Nederland. Het ontwikkelen, leveren en plaatsen van de nieuwe stalen
kozijnen wordt uitgevoerd door Rollecate.
Het Timmerhuis ligt prominent aan de Meent, vlak achter het stadhuis en midden in het centrum van
Rotterdam. Het Timmerhuis wordt een plek voor bewoners, winkeliers, ondernemers, klanten en
beleidsbepalers. Een gebouw voor iedereen. Iedereen kan de bouw volgen via verschillende
webcams.
Het gebouw staat hoog op genoteerd als duurzaam gebouw. Er is een ontwerp certificaat afgegeven
door Breaam van het niveau Excellent. Alle onderdelen van Breeam zijn vertegenwoordigd in het
Timmerhuis. Voorbeelden hiervan zijn: gezondheid, energie gebruik, water, transport en vervuiling.
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Composiet: Hilton Schiphol
Voor dit mooie project leveren we de composiet elementengevel, de aluminium vliesgevel en de
2
2
aluminium kozijnen. In totaal zal er 10.000 m composiet en 2.000 m aluminium vliesgevel verwerkt
worden in dit project.
Omdat het hier gaat om een project waarbij het streven is om de excellent score te behalen is het van
groot belang dat de isolatie waarde voldoet aan de gestelde eisen. Op de verschillende foto’s is te
zien dat het om een heel bijzonder pand gaat, waarbij de diamant vormen het meeste opvallen. De
bouw is nog niet afgerond. In het volgende duurzaamheidsverslag melden we of het excellent
certificaat behaald is.
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4.5

Breeam binnen onze projecten
Breeam staat voor Building Research Establishment Environmental
Assessment Method. Deze beoordelingsmethode wordt gebruikt om de
duurzaamheidsprestatie van een gebouw te bepalen. Breeam is in
Nederland sinds 2009 operationeel. De architect kan op verschillende
niveaus zijn gebouw Breeam laten “keuren”. Dit “keuren” wordt uitgevoerd
tijdens de ontwerp fase maar nog belangrijker, ook tijdens de bouw fase.
Wij zijn trots om te melden dat wij voor onze klanten ook een partner zijn in
Breeam projecten. Aan de volgende Breeam projecten hebben wij ons
steentje bijgedragen.

Op basis van de Breeam beoordeling kan een gebouw één van de volgende waarderingen krijgen:
- Pass (30% van de te behalen credits)
- Good (45% van de te behalen credits)
- Very Good (55% van de te behalen credits)
- Excellent (70% van de te behalen credits)
- Outstanding (85% van de te behalen credits)
Project
Stadskantoor Timmerhuis
The Edge (Deloitte-AKD)
Monarch 2
Lely
VanderLande
Differ
Nature’s Pride
Stibbe
Mirai House (Sylvius Astellas)
BSH
Fox vakanties

Plaats
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Maassluis
Veghel
Eindhoven
Maasdijk
Amsterdam
Leiden
Hoofddorp
Hoofddorp

Breeam Niveau
Excellent (76%)
Outstanding
Excellent
Excellent (85,32%)
Excellent (78%)
Excellent
Excellent
Excellent
Very Good
Excellent
Excellent
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5.

Mensen

Een zeer belangrijke groep stakeholders voor ons bedrijf zijn natuurlijk onze medewerkers. Hieronder
wordt inzicht gegeven in de omvang van onze organisatie, leeftijdsopbouw en ziekteverzuim.

5.1

Medewerkers
2012

Gem. aantal fte Rollecate
Gem. aantal fte Kumij
Gem. aantal fte Gevelbeheer
Gem. aantal fte Rollecate
Woningbouw
Gehele organisatie
Vrouwen (%)
Mannen (%)
Leeftijd < 25 jaar (%)
Leeftijd 25-55 jaar (%)
Leeftijd > 55 jaar (%)

2013
220
116
51
25

2012

225
105
49
41
2013

11.36
88.63
10.91
70.91
11.36
2012

Ziekteverzuim Rollecate
Ziekteverzuim Kumij
Ziekteverzuim Gevelbeheer
Ziekteverzuim Rollecate Leeuwarden
Ziekteverzuim Rollecate Kft

2014
207
106
49
40
2014
6,33
93,67
6,33
82,86
10,56

2013
3,2%
2,8%
3,7%
5,3%
1,4%

8,39%
91,61%
6,24%
83%
10,76%
2014

3,0%
3,1%
3,1%
1,0%
1.7%

2,56%
3,26%
1,95%
1,7%
1,7%

5.1.1 Gezondheid en veiligheid
Er wordt veel aandacht voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Zo wordt er door de
Rollecate Groep voortdurend gewerkt aan het verder automatiseren en mechaniseren van de
bedrijfsprocessen waardoor het tillen van zware voorwerpen tot een minimum wordt voorkomen.
Uiteraard streven we naar het voorkomen van ongevallen. Hieronder worden de resultaten op dit
gebied weergegeven.
Gevelbeheer Nederland
aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
ongevallen met verzuim
Rollecate Montage
aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
ongevallen met verzuim
Kumij Montage
aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
ongevallen met verzuim

2012

2013
74

117.000
0
2012
25

48

49

76.800
0

78.400
0

2013

40.200
1
2012

2014

2014
28

28

45.024
0

45.024
0

2013

2014

9

9

9

16.200
0

16.200
0

16.100
0
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5.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Binnen Rollecate neemt het opleiden van medewerkers een belangrijke plaats in. De medewerkers
vormen een belangrijke spil in de organisatie en om het bedrijf en de medewerkers succesvol te
houden, is het belangrijk te investeren in deze medewerkers.
De Rollecate Academie is eind 2013 afgerond en hieruit is het EVC traject ontstaan.
EVC betekent erkenning van verworven competenties. Binnen dit traject geven we verschillende
trainingen, van computer trainingen tot tekeninglezen. Onze medewerkers geven in overleg met hun
leidinggevende aan welke trainingen van belang zijn en kunnen zich hier voor opgeven.
5.1.3 Lean
In 2015 zijn we binnen Rollecate begonnen aan het invoeren van de methode LEAN. Deze
managementfilosofie is erop gericht om een maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min
mogelijk verspilling. Door een slanke productie gaan de kosten omlaag, wat uiteindelijk leidt tot een
verbetering van het bedrijfsresultaat. Deze methode is bekend van de Toyota fabrieken die met dit
systeem successen heeft behaald.

5.2

Samenleving

Rollecate staat met beide benen in de samenleving, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
geven we gaan een duwtje in de rug. Dit doen we bijvoorbeeld in ons opleidingscentrum.
5.2.1 Het Rollecate Opleidingscentrum
Het Rollecate opleidingscentrum is in 1994 ontstaan vanuit de behoefte om eigen vakmensen op te
leiden. Het reguliere onderwijs voorzag te weinig in de behoefte van Rollecate aan goed opgeleid
technisch personeel. Inmiddels, 20 jaar later, heeft het Rollecate Opleidingscentrum enkele
honderden jonge werknemers opgeleid waarvan vele nog steeds werkzaam zijn bij Rollecate.
Sinds enige tijd richt het Rollecate Opleidingscentrum zich ook op andere groepen mensen in onze
samenleving. Het betreft groepen die zeker een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat in
dit geval om vluchtelingen en (langdurig) werklozen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de
UWV Werkpleinen en de gemeentes in de buurt.
Rollecate betaalt haar leerlingen salaris, reiskosten en zorgt voor de complete opleiding. De
opleidingen die door het Rollecate Opleidingscentrum worden gegeven zijn door Kenteq erkend en op
MBO-niveau.
5.2.2 De diverse opleidingen binnen het Rollecate Opleidingscentrum
Algemeen
Er zijn vier verschillende niveaus:
- Niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)
- Niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
+
- Niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding (MBO )
- Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)
Rollecate Opleidingscentrum biedt opleidingen aan op alle vier de niveaus. Zij is jaren geleden gestart
met niveau 2. De laatste jaren zijn daaraan de hogere niveaus 3 en 4 en de assistentenopleiding op
niveau 1 toegevoegd. Hieronder per opleiding de speerpunten.

Pagina 23 van 28
Duurzaamheidsverslag 2014
Rollecate Groep

Niveau 1: assistentopleiding
Deze opleiding wordt in samenwerking met de Stichting Emplooi gegeven aan “Nieuwe Nederlanders”.
Dit zijn vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning. Op dit moment hebben we drie
cursisten in deze groep.
De opleiding duurt 10 maanden, waarna de leerlingen met potentie de mogelijkheid wordt geboden
om door te stromen naar niveau 2. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het toepassen van de
opgedane kennis in de praktijk. Het Rollecate Opleidingscentrum zoekt hiervoor naar stageplekken,
zowel binnen als buiten de Rollecate Groep.
Niveau 2: metaalbewerker
Deze opleiding kent twee richtingen: geveltechniek en constructiebankwerker/lasser.
De opleiding duurt 22 maanden waarin de leerlingen 6 periodes van 4 weken praktijk en theorie
krijgen in het Opleidingscentrum. De overige tijd wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht via
stageplekken.
Naast leerlingen die het VMBO hebben afgerond wordt deze opleiding ook gevolgd door mensen die
uit een uitkeringssituatie komen.
Niveau 3 en 4: middenkader engineering excellent
Dit is de speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde BBL versie van de BOL opleiding Middenkader
Engineering. In deze opleiding wordt in korte tijd (3 in plaats van 4 jaar, 16 uur in plaats van 40 uur per
week) aan een select groepje veelbelovende leerling-werknemers de mogelijkheid geboden leren en
werken te combineren. Leerlingen gaan 4 dagdelen naar school en werken 3,5 dagen.
De opleiding kent 3 uitstroommogelijkheden, te weten:
- tekenaar/werkvoorbereider (niveau 3)
- technicus (niveau 4)
- commercieel technicus (niveau 4)
Het Rollecate Taalhuis
Omdat veel vluchtelingen kampen met taalproblemen, bieden Vluchtelingenwerk Overijssel en
Rollecate sinds april 2011 voorafgaand aan de niveau 1 opleiding taalles aan die specifiek ingaat op
technische termen die bij Rollecate en in de techniek worden gebruikt. Deze op maat gemaakte
vooropleiding is omgedoopt tot het Rollecate Taalhuis (door Rollecate zelf ontwikkeld). Leerlingen die
het Taalhuis goed doorlopen, krijgen (naast een certificaat) een plaats in de niveau 1
assistentenopleiding aangeboden.
Aangezien het van belang is dat deze leerlingen kunnen doorstromen naar verschillende
werkzaamheden of opleiding zorgen we dat deze leerlingen niet alleen de Nederlandse taal machtig
worden maar ook leren ze een heftruck besturen en krijgen ze een cursus Basisveiligheid
aangeboden. Van beide cursussen ontvangen ze een certificaat. Hierdoor hebben ze meer kansen op
de arbeidsmarkt.
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6.

Milieu

In dit hoofdstuk geven wij de verbruik cijfers van de Rollecate Groep weer. Tevens geven we de
maatregelen weer die moeten leiden tot een reductie van ons energieverbruik.

5.1 Energie
5.1.1 Cijfers
Het elektriciteitsverbruik
Locatie
Rollecate Staphorst (kantoor
Zwerusstraat)
Rollecate Staphorst (productie)
Rollecate Bügelstraat
Rollecate Leeuwarden
Rollecate A28
Kumij
Totaal

Verbruik 2012
123.222 kWh
3.570 kWh
219.500 kWh
162.120 kWh
962.400 kWh
1.470.812 kWh

Verbruik 2013
126.518 kWh
354.458 kWh
81.008 kWh
251.794 kWh
136.104 kWh
950.800 kWh
1.899.682 kWh

Verbruik 2014
147.113 kWh
341.000 kWh
80.570 kWh
254.380 kWh
118.500 kWh
866.200 kWh
1.807.763 kWh

Het aardgasverbruik
Locatie
H. G. Zwerusstraat
Aluminium hal
Meter Industrieweg
Oud kantoor
Gebouw Brink
Opslaghal
Wassebaliestraat
Kumij
Rollecate Leeuwarden
Totaal

Verbruik 2012
3
10.434 m
3
28.195 m
3
15.324 m
3
9.573 m
3

16 m
3
10.460 m
3
68.755 m
3
35.008 m
3
177.165 m

Verbruik 2013
3
11.552 m
3
34.057 m
3
17.737 m
3
9.541 m
3
41.312 m
3
17 m
3
8.675 m
3
102.468 m
3
44.466 m
3
269.825 m

Verbruik 2014
3
7.417 m
3
27.052 m
3
10.662 m
3
6.125 m
3
22.927 m
3
6m
3
4.882 m
3
59.159 m
3
25.725 m
3
163.955 m

5.1.2 Maatregelen
Rollecate Groep ziet energiebesparing als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit blijkt
met name uit de vele maatregelen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om een
energiebesparing te realiseren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die in het
afgelopen jaar zijn doorgevoerd.
-

-

Er zijn verschillende proeven uitgevoerd met het gebruik van LED-verlichting
In de kantoren van Gevelbeheer is de temperatuur van het water van de cv-installatie
geoptimaliseerd. Hierdoor is er, ondanks de strenge winter, een verlaging gerealiseerd van het
aardgasverbruik.
De test met de Fiat Diablo (gericht op het reduceren van het brandstofverbruik) is positief
gebleken, de auto is positief onthaald en zal nu als standaard gelden.
In 2013 heeft Gevelbeheer de nieuwe applicatie “Nemo” geïmplementeerd. Hierdoor
ontvangen monteurs automatisch de kortste route naar de klant.
Het dak van het opleidingscentrum Rollecate is afgelopen winter geïsoleerd, de verwachting is
dat dit een flinke besparing oplevert in het aardgas verbruik.
In 2012-2013 zijn er Paternosters geplaatst in de productielocatie te Staphorst. Hierin kan
ongeveer een week productie worden opgeslagen waardoor het aantal heftruckbewegingen
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-
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5.2

en de tijd dat de roldeuren geopend zijn aanzienlijk wordt gereduceerd. Het systeem is in 2013
ook in onze fabriek in Leeuwarden toegepast.
Bij Kumij is een volledig nieuw bewerkingscentrum geplaatst. Hiermee is de fabriek klaar voor
de toekomst. Door de inrichting van dit nieuwe centrum is Kumij vanaf 2013 een papiervrije
fabriek.
In Leeuwarden hebben we de heaters opnieuw in laten regelen met een aanzienlijke daling
van het energieverbruik tot gevolg.
In Leeuwarden zijn de verlichtingsgroepen veranderd zodat er minder verlichting tegelijk hoeft
te branden.

CO2 uitstoot

De CO2-productie voor de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Rollecate Groep (totaal)
Categorie
Brandstofverbruik
Elektraverbruik
Aardgasverbruik
Kilometervergoeding
Totaal

CO2-uitstoot 2012
1.436 ton
1373 ton
580 ton
0,26 ton
3191,61 ton

CO2-uitstoot 2013
834 ton
899 ton
541 ton
n.v.t.
2.274 ton

CO2-uitstoot 2014
1214 ton
822 ton
492 ton
n.v.t.
2.293 ton

Rollecate
Categorie
Brandstofverbruik
Stroomverbruik
Aardgasverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2012
1.210,81 ton
330,33 ton
1.541,14 ton

CO2-uitstoot 2013
626 ton
368 ton
224 ton
1218 ton

CO2-uitstoot 2014
642 ton
312 ton
144 ton
1098 ton

Kumij
Categorie
Brandstofverbruik
Gas
Stroomverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2012
208,93 ton
125,48 ton
437,89 ton
772,3 ton

CO2-uitstoot 2013
185 ton
187 ton
432 ton
804 ton

CO2-uitstoot 2014
235 ton
108 ton
394 ton
737 ton

Leeuwarden
Categorie
Brandstofverbruik
Gas
Stroomverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2012
-

CO2-uitstoot 2013
22 ton
81 ton
114 ton
217 ton

CO2-uitstoot 2014
n.v.t.
47 ton
116 ton
163 ton

De Rollecate Groep heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2015 een absolute reductie van 10% te
hebben gerealiseerd. Op basis van de gegevens van 2012 en 2015 kan worden geconcludeerd is dat
Rollecate op de goede weg is om deze doelstelling te realiseren. De afzonderlijke vestigingen hebben
allemaal een daling laten zien in de uitstoot. Zoals het er naar uitziet gaat Rollecate Groep de
doelstelling van eind 2015 behalen.
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Rollecate en Kumij hebben hun CO2 profiel openbaar gemaakt op de website:
www.duurzameleverancier.nl
Elke jaar stellen we de footprint op volgens de normen van de NEN–ISO-14064-1. In 2013 is deze
footprint geverifieerd door een erkende instantie.

5.3 Vervoer
5.3.1 Beleid
Ongeveer 169 medewerkers van de Rollecate Groep rijden in een auto van het bedrijf. Zodra een
bedrijfsauto aan vervanging toe is, wordt bij het bepalen van de vervangende auto gekeken naar het
energielabel. Hierbij wordt gestreefd naar een zo “groen” mogelijk energielabel.
De hoeveelheid A-label auto’s stijgt jaarlijks ten opzichte van de andere labels.
De Rollecate Groep streeft ernaar dat op termijn alle bedrijfsauto’s minimaal beschikken over het Blabel in hun klasse.
Alle medewerkers die over een bedrijfsauto beschikken, hebben een instructie ontvangen met
betrekking tot zuinig rijden. Tevens wordt het brandstofverbruik per bestuurder bijgehouden. Daar
waar de norm voor het brandstofverbruik van een bepaald type auto wordt overschreden, krijgt de
betreffende medewerker hiervan een melding.
5.3.2 De vervoer cijfers
Hieronder worden de gegevens van het wagenpark de Rollecate Groep weergegeven.
Type

Aantal 2011

Aantal 2012 Aantal 2013

Aantal 2014

Bedrijfsauto's

39

37

50

51

Personenauto's

93

73

107

118

Totaal

132

110

157

169

Type
Diesel
Benzine
Totaal

Label

Aantal 2011

Aantal 2012 Aantal 2013

Aantal 2014

126

105

152

158

6

5

5

11

132

110

157

169

Aantal 2011

Aantal 2012 Aantal 2013

Aantal 2014

A

21

21

41

64

B

42

31

39

37

C

60

53

68

60

D

7

4

6

5

E

1

1

1

2

F

1

0

2

1

132

110

157

169

Totaal
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Auto’s met A-label

Getankte liters
138.722

Gereden km
2.455.121

Gem.
brandstofverbruik
(km / liter)
1:17,7

Auto’s met B-label

76.872

1.205.520

1:15,7

Auto’s met C-label

179.567

1.844.214

1:10,2

Auto’s met D-label

10.033

133.736

1:13,3

Auto’s met E-label

3.192

35.420

1:11,1

Auto’s met F-label

1.227

11.104

1:9,0

409.613

5.685.115

1:13,9

Label

Totaal

* gegevens betreffen de periode januari 2014 t/m december 2014

5.4

Afval
Alles wat her te gebruiken is, zorgt voor minder belasting van het milieu.
Kumij neemt deel aan het VKG recyclingsysteem. Hoe gaat dit in de
praktijk? De bij de VKG aangesloten kozijnproducenten, waaronder Kumij,
fungeren als inzamelpunt voor oude kunststof kozijnen. Als deze niet
verontreinigd zijn en wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, worden
deze zonder kosten ingenomen door de kozijnproducent.

Samen met het pvc-afval uit eigen productie worden deze oude kozijnen
periodiek door de aangesloten recyclingbedrijven opgehaald en gerecycled. De VKG heeft met deze
recyclingbedrijven contractueel vastgelegd dat oude pvc-kozijnen en –zaagsel gratis worden
ingenomen.
De gerecyclede kunststof wordt verwerkt in nieuwe profielen. Dit is aan de buitenzijde niet te zien,
maar veel kunststof profielen bevatten inmiddels een kern van (grijze) gerecyclede kunststof.
Bij het recyclen van oude kozijnen en productieafval hebben we het niet alleen over pvc. Kozijnen zijn
voorzien van een staalkern, hang en sluitwerk, rubbers, roosters, glas en panelen. Al deze materialen
worden van het pvc gescheiden en apart gerecycled. Al het metaal gaat terug naar de
metaalverwerkende industrie, waar het verder wordt gescheiden en omgesmolten tot nieuwe
onderdelen.
Voor het glas is Rollecate Groep verbonden aan Vlakglas Recycling Nederland. Jaarlijks genereert de
woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglasafval. De stichting Vlakglas Recycling
Nederland zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van dit afval. Niet alleen wordt er
minder afval gestort, er wordt eveneens minder energie verbruikt. De productie van nieuw glas uit
glasscherven verbruikt minder energie dan de productie uit de originele grondstoffen zand en soda.
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