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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 milieuprestaties van de Rollecate Groep en de doelstellingen
op dit gebied.
In 2011 werd het eerste duurzaamheidsverslag van de Rollecate Groep gepresenteerd.

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.
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.
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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.

Duurzaamheidsverslag 2017
Rollecate Groep
3

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 en kunststof. 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 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
De 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 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 houdt zich bezig met de service en onderhoudsactiviteiten aan gevels.
Gevelbeheer Nederland BV 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 moet worden gedacht 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: 2015

De Rollecate Groep is reeds sinds 1991 gecertificeerd volgens de
internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001.

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.
In 2017 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 productcertificaten.
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VRMG-keurmerk
Rollecate Groep is reeds 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 VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen en aan de
eisen van het Bouwbesluit en CE. Alleen zij mogen het VMRG-Keurmerk
voeren. De aangesloten bedrijven worden bovendien regelmatig door een
onafhankelijke instantie, SKG/IKOB, 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 AluEco 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 reeds 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 CE-markering
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 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
2015
184
110
59
in %
7,75
92,25
6,97
78,95
14,08
in %
1,6
2,1
1,4

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

2016
212
117
65
in %
7,05
92,95
5,97
76,11
17,92
in %
3,5
5,0
3,2

2017
222
115
72
in %
10,05
89,95
9,22
71,27
19,5
in %
3,7
5,1
3,7

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 voorkomen. Zie
voor een overzicht van al deze innovaties paragraaf 3.4 van dit rapport.
Hieronder wordt de ongeval-statistiek 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

2015
49

2016
74

2017
83

78.400
0

118.126
0

130.600
0

25

25

28

40.000
0

36.000
0

37.000
0

9

11

11

16.100
0

17.600
0

17.600
0
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3.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
In 2014 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 er 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 onlineapplicatie 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.
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 afweging 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 hieraan bij te dragen. Het is een lange-termijnvisie waar iedere
medewerker in de organisatie onderdeel van uit maakt.
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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 wordt.
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.
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 milieuaspecten. 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.
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.
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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. Daarnaast heeft Rollecate binnen het opleidingscentrum samengewerkt met
Vluchtelingenwerk Nederland. Veel vluchtelingen hebben een opleiding bij Rollecate gevolgd.
Inmiddels, ruim 20 jaar later, heeft het Rollecate Opleidingscentrum enkele honderden jonge
werknemers opgeleid waarvan vele nog steeds werkzaam zijn bij Rollecate.
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)
Rollecate
(Wethouder
Wassebaliestraat)
Kumij
Totaal
Het aardgasverbruik
Locatie
Rollecate Staphorst (kantoor
Zwerusstraat)
Rollecate Staphorst (productie)
Rollecate
(Wethouder
Wassebaliestraat)
Kumij
Totaal

Verbruik 2015 kWh
143.643

Verbruik 2016 kWh Verbruik 2017 kWh
155.226
117.979

394.900
116.460

356.765
160.020

412.785
171.258

861.200
1.516.203

814.834
1.486.845

821.650
1.523.672

Verbruik 2015 m3
9.429

Verbruik 2016 m3
13.148

Verbruik 2017 m3
8.345

66.223
5.194

22.676
5.986

31.266
3.845

59.617
140.463

70.746
112.556

80.785
124.241

4.1.2 Maatregelen
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
Ruim 130 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.
4.2.2 De vervoer cijfers
Hieronder vindt u de gegevens van het wagenpark de Rollecate Groep.
Type
Aantal 2015 Aantal 2016 Aantal 2017
Bedrijfsauto's
102
47
49
Personenauto's 49
88
84
Totaal
151
135
133
Type
Diesel
Benzine
Totaal

Aantal 2015

Aantal 2016

Aantal 2017

145

130

132

6

5

1

151

135

133

Label
A
B
C
D
E
F
Totaal

Aantal 2015

Aantal 2016

Aantal 2017

68

69

71

32

26

15

48

35

35

2

3

6

1

2

3

0

0

3

151

135

133

Label
Auto’s met A-label
Auto’s met B-label
Auto’s met C-label
Auto’s met D-label
Auto’s met E-label
Auto’s met F-label
Totaal

Getankte liters
2017
103.510
47.778
138.794
3.922
5.531
1.628
301.163

Gereden km
2017
1.872.918
774.843
1.578.892
68.934
79.875
26.485
4.401.947

Gem. brandstofverbruik
(km / liter)
1:18,09
1:16,22
1:11,38
1:17,58
1:14,44
1:16,27
1:14,62

* gegevens betreffen de periode januari 2017 t/m december 2017

4.3 CO2 uitstoot
De CO2-uitstoot van de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Categorie
CO2-uitstoot 2015
CO2-uitstoot 2017
898 ton
973 ton
Brandstofverbruik
984 ton
989 ton
Elektraverbruik
265 ton
234 ton
Aardgasverbruik
2147 ton
2196 ton
Totaal
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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.
Elk 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 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 Multiwindow – gerealiseerd in Zeeburgereiland blok 10
Multiwindow is een raam waar zonwering en ventilatie is geïntegreerd. Dit is een ontwikkeling dat is
gedaan in samenwerking met Schellekens (zonweringdeel) en R-vent (ventilatiedeel). Naar behoefte
van de klant kunnen de verschillende functies in de productie of na montage modulair toegevoegd of
verwijderd worden. Het product wordt bijna onzichtbaar verwerkt in de spouw en vanuit de
binnenzijde kan er naderhand onderhoud op worden uitgevoerd.
De ontwikkeling is gestart in 2015 als een afstudeerproject en in 2017 zijn de eerste prototypes
gemaakt. De eerste Multiwindows werden eind 2017 gemonteerd in een testopstelling voor het
project Zeeburgereiland blok 10.
Voor meer informatie: http://www.multiwindow.nl/
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4.5.2 Staal beplaatte deur – worden geproduceerd in Hongarije.
In 2015 is er een onderzoek gestart naar het verlijmen van stalen platen op stalen deuren. De reden
hiervoor is dat bij gelaste met staal beplaatte deuren bij strijklicht de nabewerking goed gezien kan
worden en er daarnaast een golvend effect te zien is in de plaat. Het proces voor proplassen is
daarnaast erg arbeidsintensief (afslijpen van overtollige materiaal, nabewerken/vlakschuren en dan
pas kan het gemoffeld worden).
Om dit proces te verbeteren en verduurzamen, is er een oplossing gezocht met lijm dat de tijdsduur
van assemblage moet verkorten en de chemische uitstoot van afval zal reduceren. De plaat wordt op
het deurkozijn en vulling gelijmd en daarna als complete deur in de moffeloven gezet. Het
eindresultaat is een strak geheel met een minimale bevestiging van 4 schroeven in de hoeken als
borging.
Deze gelijmde staal beplaatte deur is in begin 2017 uitvoerig getest op vervorming door zonlicht. De
deur is gedurende 3 maanden belast met een temperatuur van 70 graden Celsius en is nu goedgekeurd
voor gebruik als binnen- als buitenpui.
4.5.3 Kunststof stelkozijn – in ontwikkeling
Het modulair stelkozijn ook wel KS genoemd wordt, moet
een stelkozijn worden dat in de kunststofbranche gebruikt
kan worden ter vervanging van het huidige houten
stelkozijn. Het idee is om net als het kunststof kozijn het KS
te produceren in de fabriek en als totaalpakket aan te
leveren op de bouw. Door dit te doen, zijn we niet meer
afhankelijk van de aannemer gemaakte stelkozijnen.
In het ontwerp zijn meerdere slimmigheden meegenomen
zoals de verschillende bouwsituaties, toleranties, binnen
afwerkingen en de nodige dichtingen. Daarnaast is het
kunststof stelkozijn minder watergevoelig en dus minder
afhankelijk van verschillende weersinvloeden.
Deze ontwikkeling is gestart in eind 2016 en is nog in behandeling.

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 milieu-aspecten die betrekking hebben op de levenscyclus van een “standaard”
element, met uitzondering van de gebruiksfase.
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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, klassieke renovatieprojecten als nieuwe, moderne
gevelconstructies.
MRPI Staal
Staal is een bouwmateriaal dat volledig uit gerecycled staal is te produceren. Omdat de wereld schrootproductie 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.
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.
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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 voor 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).

4.7 Duurzame diensten
Binnen de Rollecate Groep bieden we een breed dienstenpakket aan. Niet alleen kunnen we u kozijnen
aan u leveren, maar wij zijn ook sterk in onderhoud van uw kozijn maar ook van een complete gevel.
Deze dienst bieden wij u aan via Gevelbeheer.
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 (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
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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

4.8 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 ontwerpfase, 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
Kawneer (voorheen Alcoa)
FOX vakanties
BSH
Monarch 2
Differ
Stibbe
Astellas Miral House
Fluor
Zaans Medisch Centrum
Noordgebouw U-24
The Cloud (alleen de binnenpuien)
Energy Academy

Plaats
Harderwijk
Hoofddorp
Hoofddorp
Den Haag
Eindhoven
Amsterdam
Leiden
Hoofddorp
Zaandam
Utrecht
Amsterdam
Groningen

Breeam Niveau
BREEAM VERY GOOD
BREEAM EXCELLENT
BREEAM GOOD
BREAAM EXCELLENT
BREEAM EXCELLENT
BREEAM EXCELLENT
BREEAM EXCELLENT
BREEAM EXCELLENT
BREEAM VERY GOOD
BREEAM OUTSTANDING
BREEAM VERY GOOD
BREEAM OUTSTANDING

5. Profit
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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