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1

Inleiding

Deze inleiding gebruiken wij graag om u het doel uit te leggen van dit duurzaamheidsverslag.

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.
Een voorbeeld hiervan is ons beleid om alleen A en B label auto’s aan te schaffen. In de loop van de
jaren zien we daarom het gemiddeld brandstofverbruik van onze auto’s dalen.

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
geleverd.
Dit rapport geeft iedereen 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
vijfde duurzaamheidsverslag dat door Rollecate Groep is opgesteld. In dit verslag wordt daarom ook
teruggeblikt op de doelstellingen die in het duurzaamheidsverslag van 2014 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 response op alle vragen en verzoeken en dit
doen wij in één keer goed en volledig. Bij ons is 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.
Wij verzorgen de gevelinvulling van hoogbouw, laagbouw, nieuwbouw en renovatie voor woning- of
utiliteitsbouw.

2.1

Activiteiten en werkmaatschappijen

Al ruim 60 jaar is de 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 focussen 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 al 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, Beheer & Onderhoud
Gevelbeheer Nederland B.V. houdt zich bezig met de service en onderhoudsactiviteiten aan gevels.
Gevelbeheer Nederland is een landelijk opererende onderneming op het gebied van service, beheer
en onderhoud van aluminium, kunststof en stalen gevels en geveldelen. Naast het hoofdkantoor,
gelegen in Staphorst, heeft het bedrijf ook vestigingen in Wormer en Rotterdam.
Afdeling advies
Gevelbeheer Nederland beschikt over een eigen onafhankelijke adviesafdeling. Deze afdeling
verstrekt adviezen aan gebouwbeheerders, gebouw-eigenaren en aannemers op het gebied van
(vlies-)gevels, ramen, deuren en kozijnen in aluminium, staal en kunststof. Hierbij kan gedacht worden
aan zaken als beproevingen, constructieberekeningen en periodieke inspecties. Deze kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op de detaillering, de afdichting, de oppervlaktebehandeling, de
beglazing en dergelijke.
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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 groep 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
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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. Vastgesteld werd dat er werd voldaan aan de
ISO 14001-norm en dat diverse milieu gerelateerde 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
De 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
door de Rollecate Groep op de markt worden gebracht zijn, daar waar dit verplicht is, voorzien van
een CE-markering.
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3.

People

Een hele belangrijke groep belanghebbenden voor ons bedrijf, zijn natuurlijk onze medewerkers.
Hieronder wordt in cijfers ons personeelsbestand weergegeven waarbij ook wordt ingegaan op
leeftijdsopbouw en ziekteverzuim.

3.1

Medewerkers
2013

2014

2015

Gem. aantal fte Rollecate
Gem. aantal fte Kumij
Gem. aantal fte Gevelbeheer

225
105
49

207
106
49

184
11
59

Gem. aantal fte Rollecate
Woningbouw

41

40

37

Gehele organisatie

2013 in %

Vrouwen (%)
Mannen (%)
Leeftijd < 25 jaar (%)
Leeftijd 25-55 jaar (%)
Leeftijd > 55 jaar (%)

2014 in %

6,33
93,67
6,33
82,86
10,56
2013 in %

Ziekteverzuim Rollecate
Ziekteverzuim Kumij
Ziekteverzuim Gevelbeheer
Ziekteverzuim Rollecate Leeuwarden

2015 in %

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

3,0
3,1
3,1
1,0

7,75
92,25
6,97
78,95
14,08
2015 in %

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

1,6
2,1
1,4
1,2

3.1.1 Gezondheid en veiligheid
Er wordt veel aandacht besteed aan 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 gebracht. Zie voor
een overzicht van al deze innovaties paragraaf 3.4 van dit rapport.
Gevelbeheer Nederland
Aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
Ongevallen met verzuim
Rollecate Montage

2013

Aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
Ongevallen met verzuim

2015

48

49

49

76.800
0

78.400
0

78.400
0

2013

Aantal medewerkers aan het einde
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
Ongevallen met verzuim
Kumij Montage

2014

2014

2015

-

28

25

-

45.024
0

40.000
0

2013

2014

2015

-

9

9

-

16.100
0

16.100
0
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3.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Afgelopen jaar heeft Rollecate een
Medewerkers
tevredenheidsonderzoek (hierna te
noemen MTO) uitgevoerd bij al haar
werkmaatschappijen. Voorafgaand
aan dit MTO is er vooronderzoek
gedaan naar de aspecten die van
belang zijn om inzicht te krijgen in
de tevredenheid van de
medewerkers. Vervolgens is er aan
de hand van het theoretisch kader
vastgesteld welke vragen er gesteld
moeten worden aan de
medewerkers.
Per werkmaatschappij is een
rapportage gemaakt.
Het gemiddelde responspercentage van het MTO bedraagt 88%.
Onze doelstelling voor de komende periode is dat er gesprekken worden gevoerd met directie over de
uitkomsten van de rapportage en wordt er gekeken hoe bepaalde zaken verbeterd kunnen worden.
Learning Management System
In het afgelopen jaar heeft Rollecate de eerste stappen gezet met het inrichten van een digitale
leeromgeving. In samenwerking met PantaMedia zijn de eerste modules binnen de applicatie,
PantaPresenter, een feit.
De applicatie PantaPresenter is een online applicatie die voorziet in online leren. Hiermee is het
mogelijk om als bedrijf (online) opleidingen, cursussen en informatie te ontwikkelen en te delen met
verschillende medewerkers. De modules staan ‘in the cloud;’ en zijn daardoor 24/7 beschikbaar.

De komende periode zullen er meerdere modules worden ontwikkeld. Zo is er een start gemaakt met
de module Geveltechniek en Kwaliteitsborging.
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Tijdens het doorlopen van de module worden er oefenvragen gesteld. Na het beantwoorden van de
vraag krijgt de deelnemer direct feedback waarom de vraag goed of fout is beantwoord. Aan het einde
van de module volgt er een eindtoets. De afdeling P&O kan monitoren hoe medewerkers de module
doorlopen.

3.1.3 Lean
Investeren in Lean is voor de Rollecate Groep een directe investering in een duurzame wereld. De
Rollecate Groep neemt hiermee haar verantwoordelijkheid door bij elke belangrijke beslissing de
gevolgen voor People, Planet & Profit in overweging te nemen. Evenwicht tussen deze drie dimensies
is van belang. Binnen het Lean-traject wordt hier voortdurend naar gestreefd. De Lean-methode is dan
ook een manier van werken om hier aan bij te dragen. Het is een langetermijnvisie waar iedere
medewerker in de organisatie onderdeel van uit maakt.
Dagelijks verbeteren

Centraal in het Lean-traject staat de ontwikkeling van medewerkers. Binnen de Rollecate Groep wordt
dit het creëren van een verbetercultuur genoemd. Dit betekent dat initiatieven zoals
procesverbeteringen door medewerkers gestimuleerd worden.
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Binnen het traject wordt rust, ruimte en tijd geboden aan medewerkers om initiatieven en
ontwikkelingen te ontplooien. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de verbeterborden. Deze zijn
onderdeel van iedere afdeling en fungeren als platform voor medewerkers om duurzame (proces)
verbeteringen te initiëren en door te voeren.
Iedere week vindt er een aftrap plaats op de verschillende afdelingen om met elkaar verbeteringen en
de status van implementatie door te nemen. Iedere medewerker heeft hier een rol in en mag
verantwoordelijk zijn voor een bepaald verbeterpunt.
Wij streven ernaar dat elke medewerker, in elke laag van de organisatie, zich gewaardeerd en
geroepen voelt om dagelijks bij te dragen aan een duurzame organisatie. Resulterend in duurzame
arbeidsverhoudingen, ontwikkelmogelijkheden en verantwoordelijkheden. Elke dag opnieuw proberen
om met elkaar te verbeteren en van elkaar te leren. Een klimaat waarin iedere medewerker zich thuis
voelt en het gevoel heeft betekenisvol te kunnen zijn voor de organisatie.
Bewust zijn van wat er om ons heen gebeurt
Vanwege de ruimte die medewerkers krijgen om initiatieven als procesverbeteringen te ontplooien
heeft dit direct een positief effect op onze belangrijkste milieu aspecten. Doordat onze medewerkers
zorgen voor efficiëntere en slimmere processen wordt er zuiniger gewerkt. Hierdoor produceren wij
bijvoorbeeld meer eenheden tegen een lager energieverbruik. Een mooie bijdrage aan het milieu door
participatie van medewerkers. Door deze manier van werken gebruiken we ook minder grondstoffen
voor onze producten.
Tevens zijn maatregelen genomen om afval verder te scheiden (initiatief vanuit het Lean-traject). Zo
hebben onze afvalcontainers in de fabriek verschillende kleuren om het onderscheid visueel te maken.
Daarnaast staan de containers op vaste en gestandaardiseerde plekken middels belijning. Op deze
manier is voor iedereen duidelijk in welke container het afval gedeponeerd dient te worden. In onze
bedrijfscultuur stimuleren wij dat collega’s elkaar op een respectvolle manier mogen aanspreken op
(onverhoopt) verkeerd gebruik van de containers.
Een ander initiatief in 2016, voortkomend uit het Lean-traject, is om het energieverbruik middels KPI’s
inzichtelijk te maken en aan medewerkers toe te lichten welke effecten ons energieverbruik heeft voor
de wereld om ons heen. Hiermee proberen wij binnen de Rollecate Groep medewerkers te leren
denken buiten de kaders van onze eigen organisatie. Wij willen begrijpen wat er in de wereld om ons
heen gebeurt.
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Waarde creëren
De inzet van het Lean-traject is onderdeel van een lange termijnvisie. Door elke dag met elkaar te
verbeteren en van elkaar te leren, creëren we elke dag opnieuw meer waarde. Dit geldt voor zowel
onze externe stakeholders alsmede onze interne stakeholders. Zo kunnen wij door slimmer te werken,
flexibeler reageren op klantvraag, producten afleveren met minder fouten en een betere relatie
opbouwen met onze klanten. Intern zal de inzet van het Lean-traject resulteren in minder (proces)
verspillingen, minder kosten, een hogere productiviteit, een beter werkklimaat en een solide financiële
basis voor de organisatie.
Uiteindelijk zetten wij het Lean-traject niet alleen in om nu bij te dragen aan een beter leefklimaat. Wij
realiseren ons dat ook de generaties na ons moeten profiteren van een duurzame wereld waar wij met
z’n allen aan bouwen binnen de Rollecate Groep.

3.2

Samenleving

Rollecate staat met beide benen in de samenleving, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
geven we graag een duwtje in de rug. Dit doen we bijvoorbeeld in ons opleidingscentrum.
3.2.1 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, ruim 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.
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.
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 opleidingen zorgen we ervoor dat deze leerlingen niet alleen de Nederlandse taal
machtig worden maar ook leren een heftruck te 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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4

Planet

Wij zijn in het bezit van een ISO 14001 certificaat en onze belangrijkste milieuaspecten zijn het
gebruik van energie en het produceren van afval dat vrijkomt tijdens de productie van onze kozijnen.
In dit hoofdstuk geven we onze verbruikscijfers weer. Tevens geven we aan welke maatregelen we
nemen om tot een reductie van ons energieverbruik te komen.

4.1

Energie

4.1.1 Cijfers
Het elektriciteitsverbruik in kWh
Locatie

Rollecate Staphorst (kantoor
Zwerusstraat)
Rollecate Staphorst (productie)
Gebouw Brink
Rollecate Leeuwarden
Rollecate A28
Kumij
Totaal

Verbruik 2013
kWh

Verbruik 2014
kWh

Verbruik 2015
kWh

126.518

147.113

143.643

354.458
81.008
251.794
136.104
950.800

341.000
80.570
254.380
118.500
866.200

318.700
76.200
227.120
116.460
861.200

1.899.682

1.807.763

1.743.323

Het aardgasverbruik
Locatie

Verbruik 2013 m3

Verbruik 2014 m3

Verbruik 2015 m3

H. G. Zwerusstraat
Aluminium hal
Meter Industrieweg
Oud kantoor
Gebouw Brink
Opslaghal
Rollecate A28
Kumij
Rollecate Leeuwarden

11.552
34.057
17.737
9.541
41.312
17
8.675
102.468
44.466

7.417
27.052
10.662
6.125
22.927
6
4.882
59.159
25.725

9.429
25.428
10.887
6.212
23.684
12
5.194
59.617
23.407

Totaal

269.825

163.955

163.870

4.1.2 Maatregelen
De Rollecate Groep ziet energiebesparing als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering. Om
deze besparingen goed te kunnen bepalen is besloten om voor al onze bedrijfslocaties een energie
audit op te stellen. Door het opstellen van dit verslag verwachten we een flink aantal maatregelen te
kunnen bepalen, zodat we uiteindelijk onze doelstellingen nog scherper kunnen stellen.

4.2 Vervoer
4.2.1 Beleid
Ongeveer 151 medewerkers van de Rollecate Groep beschikken over een auto van het bedrijf. Zodra
een bedrijfsauto aan vervanging toe is, wordt bij het bepalen van de vervangende auto gekeken naar
het energielabel. Zoals uit onderstaande gegevens blijkt, stijgt het aantal A-label auto’s 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.
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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, ontvangt de
betreffende medewerker hiervan een melding.
5.3.2 De vervoer cijfers
Hieronder vindt u de gegevens van het wagenpark de Rollecate Groep.
Type

Aantal 2013

Aantal 2014

Aantal 2015

Bedrijfsauto's

50

118

102

Personenauto's

107

51

49

Totaal

157

169

151

Type

Aantal 2013

Diesel
Benzine
Totaal

Label

Aantal 2014

Aantal 2015

152

11

6

5

158

145

157

169

151

Aantal 2013

Aantal 2014

Aantal 2015

A

41

64

68

B

39

37

32

C

68

60

48

D

6

5

2

E

1

2

1

F

2

1

0

157

169

151

Totaal

Auto’s met A-label

Getankte liters
158.295

Gereden km
2.810.144

Gem.
brandstofverbruik
(km / liter)
1:17,75

Auto’s met B-label

62.227

941.566

1:15,13

Auto’s met C-label

147.302

1.509.284

1:10,24

Auto’s met D-label

6.920

78.838

1:11,39

Auto’s met E-label

3.103
277.847

26.239
5.366.611

1:8,45

Label

Totaal

* gegevens betreffen de periode januari 2015 t/m december 2015
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1:14,20

4.3

CO2 uitstoot

De CO2-uitstoot van de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Rollecate Groep
Categorie

Brandstofverbruik
Elektraverbruik
Aardgasverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2013

CO2-uitstoot 2014

CO2-uitstoot 2015

834 ton
899 ton
541 ton
2.274 ton

1214 ton
822 ton
492 ton
2.293 ton

1350
1018
372
2.741 ton

Plaatsen laadpalen
Om de CO2 uitstoot in Nederland te verlagen en onze bezoekers en medewerkers te enthousiasmeren
voor de aanschaf van een elektrische auto, hebben we besloten bij een drietal van onze vestigingen
een laadpaal te laten plaatsen. We hebben in eerste instantie gekozen voor de vestigingen Staphorst
Wassebaliestraat, H.G. Zwerusstraat en de locatie Wormer.
Elke jaar stellen we onze footprint op volgens de NEN–ISO-14064-1.
Aangezien we graag het goede voorbeeld geven hebben we besloten een proef te starten met een
aantal hybride voertuigen. Aan de hand van de resultaten van deze proef worden keuzes gemaakt
voor eventueel aanschaf van elektrische auto’s.

4.4

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. Het metaal gaat terug naar de
metaalverwerkende industrie, waar het verder wordt gescheiden en omgesmolten tot nieuwe
onderdelen.
Voor het glas is de Rollecate Groep verbonden aan de organisatie 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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4.5

Ontwikkelingen

4.5.1

Project 3D printen
Op de afdeling productontwikkeling ontwikkelen we per jaar minstens
één nieuw product. Daarbij is het belangrijk om onderdelen zowel op
papier als fysiek uit te testen. Vanuit het duurzaamheidsoogpunt
hebben we voor een 3D printer gekozen, omdat het ons zowel in tijd als
materiaal voordelen biedt. Modellen kunnen binnen een week gemaakt
worden.
De keuze voor deze printer is bewust gemaakt. Met de afmetingen 25
cm breed bij 25 cm diep en 60 cm hoog is hij zeer geschikt voor het
maken van modellen van extrusieprofielen.
Het materiaal dat we hiervoor gebruiken is PLA, een kunststof die is
gemaakt van hernieuwbare plantaardige grondstoffen en biologisch
afbreekbaar is. Daarnaast is dit materiaal verkrijgbaar in verschillende
kleuren en kunnen we deze kleuren ook nog eens met de printer mixen
door het duo-feed systeem.

Naast de afdeling productontwikkeling, is de 3D printer ook bij de afdeling verkoop in gebruik. Door de
3D printer verschillende extrusies te laten maken, kunnen we de klant een beter beeld geven van de
werkelijkheid en besparen we tijd, geld en energie.
Een volgende stap is het toepassen in lopende projecten, waar we gedurende het project
verschillende 3D print modellen kunnen maken om moeilijke details uit te werken en te onderzoeken.
Hierdoor kunnen er technische problemen worden voorkomen, dus minder fouten op de bouw.
Daarnaast kunnen we de 3D printer ook toepassen bij onderhoud en productie van kleine kunststofonderdelen die niet meer beschikbaar zijn.
Kortom, de 3D printer kan door het hele bedrijf worden gebruikt om te ontwikkelen, projecten te
verduidelijken en het produceren van kleine kunststof onderdelen.
4.5.2

Project nieuw bewerkingscentrum Kumij

In de afgelopen jaren is hard gewerkt
aan een nieuw bewerkings-centrum
in onze kunststof fabriek te
Groningen.
Met een lengte van 48 meter en een
breedte van 24 meter eist het nieuwe
bewerkingscentrum van
kozijnenfabrikant Kumij een
vloeroppervlak op van ruim 1000
vierkante meter.
De nieuwe ‘fabriek’ vervangt zes
machines en maakt vele handmatige
handelingen overbodig.
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In het bewerkingscentrum voor kunststof kozijnen is een aantal zaag- en freesstations ingebouwd die
speciaal voor Kumij zijn ontwikkeld en dus nog niet eerder zijn geproduceerd. Door het toepassen van
nieuwe technieken is sprake van minder lengtetolerantie en zijn de kozijnen uiteindelijk maatvaster en
kwalitatief beter dan voorheen. “De machine is uniek voor Europa”, meent technisch directeur Ed de
Groot.
De nieuwe kozijnenrobot bestaat uit twee lijnen: één voor de kunststof profielen en één voor stalen
profielen. Tijdens het tientallen meters lange productieproces ondergaan de kozijnonderdelen alle
mogelijke zaag- en freesbewerkingen. Daarna drukt de machine de gevormde staalkokers in de
kunststof profielen. Het staal dient voor de stevigheid van het kozijn. De profielen worden door middel
van lasers voorzien van bar- en QR-codes.
Tijdens een volgend stadium in het productieproces worden de kozijnen computergestuurd voorzien
van alle sluitplaten en sluitnokken om vervolgens als halffabricaat naar de lasafdeling te worden
getransporteerd.
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4.5.3

Project mediagevel

Onze mediagevel (Mediaglass) is een duurzame, dynamische doorzichtglas mediaoplossing die
transparantie en media in één gevel combineert. De mediagevel wordt geïntegreerd in een Rollecate
gevelsysteem. Met behulp van
LED techniek kan de gevel 24
uur per dag boodschappen
uitzenden die op elk moment
van de dag zijn aan te passen.
De mediagevels worden op
maat vervaardigd en bieden
daarmee volledige
ontwerpvrijheid zodat de
mediagevel esthetisch in elke
gebouwgevel geïntegreerd kan
worden.
Uniek hierbij is dat de gevel transparant blijft zodat mensen van binnenuit vrij zicht naar buiten
behouden. Daarnaast blijft daglichttoetreding uiteraard behouden als functie van de glazen gevel.
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4.5.4

Project zonnepanalen

Aangezien een groot deel van ons energieverbruik voor rekening komt van het elektraverbruik is
medio 2015 het besluit genomen om een groot aantal daken binnen de Rollecate Groep te gaan
voorzien van zonnepanelen.

De insteek is om het duurzaam ondernemen bij al onze vestigingen ook daadwerkelijk te gaan
oppakken door een duidelijke reductie te realiseren in ons energieverbruik.
De 1449 panelen waar we het over hebben moeten 3695 kWp aan stroom gaan opwekken.
Omgerekend is dit de hoeveelheid die 923 gezinnen gemiddeld per jaar verbruiken. Overdag gaat de
stroom in de meeste gevallen rechtstreeks naar onze productie.
4.5.5

Projecten Gevelbeheer

Kleinere montagebussen
Op basis van de aard van de werkzaamheden worden bussen aangekocht. Denk hierbij aan service,
onderhoud, opnames en reparatiewerk. Omdat hierbij tevens een voorraad in de bus aanwezig is om
de werkzaamheden goed ten uitvoer te brengen heeft er gedurende het eerste halfjaar een onderzoek
plaats gevonden naar verdere optimalisatie van deze voorraden.
Bij de nieuwe voertuigen die aangeschaft worden, wordt met de uitkomsten van dit onderzoek
rekening gehouden.
QR code aluminium
Rollecate metaal voegt bij de werkvoorbereiding de juiste QR code toe welke ten tijde van de
productie gekoppeld wordt aan het fysieke product. Op deze wijze zijn de kozijnen welke de
productielocatie verlaten voorzien van een QR code. Vanuit deze vernieuwde toevoeging kan er door
Gevelbeheer Nederland snel en adequaat gehandeld worden bij vragen van een eigenaar van het
gebouw.
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4.6

Onze basismaterialen

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).
Eén 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 milieuaspecten die betrekking hebben op de levenscyclus van een
“standaard” element, met uitzondering van de gebruiksfase.
Het basismateriaal aluminium
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. De recycling van
aluminium is net zo
gewoon als het recyclen
van glas en papier.
Staal
Staal wordt al sinds de jaren twintig en dertig veelvuldig toegepast voor diverse ramen, deuren en
gevelconstructies. Mede door de mechanische en degelijke eigenschappen van dit materiaal, kan
staal nog steeds goed worden toegepast in zowel oudere, meer 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 nieuwe productietechnieken is het zelfs mogelijk om staal met een
hogere kwaliteit te maken dan het schroot waarvan het afkomstig is.
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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.
Verder worden de kozijnen van K-Vision als enige in Nederland geproduceerd met cadmiumzink
stabilisatoren in plaats van lood en zijn 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.
Glas
Glas is de perfecte grondstof voor nieuw glas: het is 100%
recyclebaar, zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast opereren
glasovens met gerecyclede scherven als grondstof op een
lagere temperatuur. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt.
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).
Composiet
Onder de naam Rocx wordt composiet in de bouw toegepast. 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.
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4.7

Duurzame diensten

Binnen de Rollecate Groep bieden we een breed dienstenpakket aan. Niet alleen kunnen we u
kozijnen leveren, maar wij zijn ook sterk in onderhoud van die kozijnen en zelfs in het onderhoud van
een complete gevel. Deze dienst bieden wij u 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 die in dit kader
genoemd kunnen worden, zijn:
- Het upgraden van gevels naar oorspronkelijk niveau (bestek niveau)
- 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 infrarood apparatuur
- Het opsporen van lekkages middels endoscopisch onderzoek

4.8

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.
De verschillende niveaus zijn o.a.: Very good, Excellent en Outstanding.
Wij zijn trots u te melden dat wij voor onze klanten ook een partner zijn in
Breeam projecten. Aan de volgende Breeam projecten hebben wij ons
steentje bijgedragen.

Project
TU/e Hoofdgebouw
Noordgebouw U-24
Stibbe

5.

Plaats
Eindhoven
Utrecht
Amsterdam

Breeam Niveau
Outstanding
Outstanding
Excellent

Profit

De Rollecate Groep is toonaangevend binnen de Gevelbranche in Nederland maar zeker ook in
Europa. Elk jaar werken wij er hard aan om onze naam groter te maken in Europa en daarbuiten.
Ondanks de crisis in de bouwsector hebben we voortdurend groei laten zien. Dit geeft duidelijk aan
dat we een gezond bedrijf zijn.
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