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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 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.
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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 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
Reeds 65 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 Groep verzorgt vanuit locatie Staphorst de productie van aluminium gevelelementen. In
deze vestiging richten we ons volledig op technisch complexere kozijnen, gevelelementen en
vliesgevels. Hierdoor 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 in
Staphorst, heeft het bedrijf ook vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Dordrecht, Heerlen, Wormer,
Augustinusga en Emmeloord.
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
en dat wij een betrouwbare partner zijn voor onze klanten.
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.
In 1994 is Rollecate B.V. als eerste in de branche ISO 9001
gecertificeerd.
Milieuzorg: ISO 14001

In 2011 zijn alle productielocaties van de Rollecate Groep gecertificeerd volgens de
internationale standaard voor milieuzorgsystemen: ISO 14001.
Voordelen:










Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving
Scherp inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied
Transparantie en betrouwbaarheid
Voldoen aan behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten en andere
belanghebbenden
Continue verbetering van onze interne organisatie
Klanten tevreden stellen
Minder risico op financiële of imago schade
Hogere tevredenheid van personeel
Een betere relatie met de omgeving (waaronder de overheid)

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.
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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.
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 VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen. Alleen zij
mogen het VMRG-Keurmerk voeren. De aangesloten bedrijven worden
bovendien regelmatig door de onafhankelijke instantie SKG-IKOB
gecontroleerd op de geleverde kwaliteit. Ieder product dat wij met VRMG-keurmerk leveren, voldoet
in ieder geval aan de wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit en CE-markering.
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.
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
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

in %

in %

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

2017

in %

in %

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

2018

248
120
72

in %

12,80
87,20
7,83
66,09
26,09

in %

4,7
5,8
4,6

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 4.5 van dit rapport.
Hieronder wordt de ongeval-statistiek weergegeven.
Gevelbeheer Nederland
2016
Aantal medewerkers aan het einde
74
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
118.126
Ongevallen met verzuim
0
Rollecate Montage
Aantal medewerkers aan het einde
25
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
36.000
Ongevallen met verzuim
0
Kumij Montage
Aantal medewerkers aan het einde
11
van het jaar (incl. tijdelijk personeel)
Gewerkte uren (incl. inleenkrachten)
17.600
Ongevallen met verzuim
0

2017

83

2018

76

130.600
0

120.898
0

28

23

37.000
0

35.666
0

11

12

17.600
0

20.500
0
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3.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Vanuit het in 2014 gehouden Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) zijn diverse in- en externe
trainingen gestart welke ook in 2018 zijn voortgezet. In 2018 hebben alle productiemedewerkers acht
trainingsmodules gevolgd inzake Kwaliteit en Geveltechniek. Dit zal in de komend jaren gecontinueerd
worden waardoor competentie-ontwikkeling plaatsvindt.
3.1.3 Lean
Lean is voor ons meer dan alleen maar een filosofie, Lean staat voor ons gelijk aan ‘slimmer werken’
en het ons bewust zijn van slimmer werken. Hiermee verhogen wij de productiekwaliteit en worden
productiekosten verlaagd. In alle geledingen van onze organisatie staat de ontwikkeling van
medewerkers centraal. Binnen de Rollecate Groep wordt dit het creëren van een verbetercultuur
genoemd. Dit betekent dat initiatieven zoals procesverbeteringen door medewerkers gestimuleerd
wordt. In deze context is Lean voor ons bij uitstek de methode om procesverbeteringen teweeg te
brengen.
Gezamenlijk werken wij aan en realiseren:






het consequent werken aan de oriëntatie op leren en daardoor continu verbeteren
de versterking van de ontwikkeling van de gezamenlijke professionaliteit en daardoor van de
kwaliteit
een betere klantgerichtheid en daardoor hogere waardering van klanten
een snellere dienstverlening door slimmere werkprocessen en daardoor kortere doorlooptijden
meer efficiëntie door eliminering van verspilling en daardoor kostenbesparingen.

3.2 Samenleving
Kennis wordt een steeds belangrijker productiemiddel
De doelstellingen in de Lissabonstrategie in 2000 en de opvolgende strategie (Europa 2020) moeten er
voor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende kenniseconomie.
Met de formulering van beide strategieën is het ‘Leven Lang Leren’ in Nederland hoog op de agenda
komen te staan. Nederland wil een kenniseconomie zijn en streeft naar een toppositie op
internationaal niveau. Daarbij is niet alleen aandacht voor het verkleinen van achterstanden, maar ook
voor talentontwikkeling en excellentie.
Om mee te kunnen in de huidige kenniseconomie moeten medewerkers adequaat zijn opgeleid en
dienen zij hun competenties (kennis en vaardigheden) gedurende hun hele leven te blijven
ontwikkelen.
Wij hechten veel waarde aan het menselijk kapitaal en investeringen daarin. Een brede vorming en
ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij belangrijk.
Talent en excellentie van medewerkers is nodig om het maximale potentieel van alle medewerkers te
ontwikkelen. Dit betreft kennis en begrip, maar ook houding en vaardigheden. Wij stellen hierbij de
medewerkers centraal stelt en richten ons niet alleen op het verkleinen van achterstanden, maar juist
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ook op competentie-ontwikkeling en het uitdagen van talent. Het is belangrijk dat mensen zich kunnen
blijven ontwikkelen en over de juiste vaardigheden beschikken.
Het informeel (al doende leren) en non-formeel (cursussen, trainingen, coaching trajecten) leren
passen wij op grote schaal toe:







Gestart met taallessen voor onze buitenlandse medewerkers
Wij staan open voor bezoek van scholen/leerlingen zoals van de Onderbouw en
Middelbaaronderwijs
om meer van de arbeidsmarkt te leren kennen. Tijdens het bedrijfsbezoek maken wij de koppeling
tussen leerling en ons bedrijf wat wij ervaren als een win-winsituatie.
Het aanbieden van stage- en afstudeeropdrachten aan MBO en HBO studenten.
het aanbieden van werk voor ‘doven en slechthorenden’.



Rollecate is erkend leerbedrijf en voor diverse Crebo’s binnen de opleidingen:
- Afbouw, hout en onderhoud
- Bouw en infra
- Economie en administratie
- Entree
- ICT
- Techniek en procesindustrie
- Transport en logistiek
- Cross-over
- VMBO leerwerktraject



deelname open bedrijvendag Staphorst in 2018

Hergebruiken
Er is reeds geruime tijd een trend zichtbaar die gericht is op hergebruiken en delen van grondstoffen
in plaats van ze bezitten en weggooien, de circulaire economie. Samen met de schaarste van
grondstoffen en een nieuwe waardering voor delen en hergebruiken, zorgt dit voor het ontstaan van
een circulaire economie: een economie zonder afvalstoffen waarbij delen en lenen en toegang
belangrijker wordt dan bezit.
Het eigenaarschap van producten is nu nog vaak in handen van de klant, maar komt dan in handen
van de producent die het via leaseconstructies of lenen ter beschikking stelt aan de klant. Rollecate
Groep heeft al diverse succesvolle projecten uitgevoerd en vele positieve ervaringen hierin mogen
opdoen.
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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 2016 kWh
155.226

Verbruik 2017 kWh
117.979

Verbruik 2018 kWh
102.335

356.765
160.020

412.785
171.258

325.009
268.335

814.834
1.486.845

821.650
1.523.672

886.371
1.582.050

Verbruik 2016 m3
13.148

Verbruik 2017 m3
8.345

Verbruik 2018 m3
3.218

22.676
5.986

31.266
3.845

47.650
10.811

70.746
112.556

80.785
124.241

95.738
157.417

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 150 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. De Rollecate Groep streeft ernaar dat op termijn alle bedrijfsauto’s minimaal beschikken
over het B-label 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
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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
Bedrijfsauto's
Personenauto's
Totaal

Aantal 2016

Aantal 2017

Aantal 2018

47

49

57

88

84

95

135

133

152

Type
Diesel
Benzine
Totaal

Aantal 2016

Aantal 2017

Aantal 2018

130

132

149

5

1

3

135

133

152

Label
A
B
C
D
E
F
Totaal

Aantal 2016

Aantal 2017

Aantal 2018

69

71

73

26

15

17

35

35

42

3

6

11

2

3

6

0

3

3

135

133

152

Label

Getankte liters
2018

Gereden km
2018

Gem.
brandstofverbruik
(km / liter)
2018

Gem.
brandstofverbruik
(km / liter)
2017

Auto’s met A-label

71.740

1.540.133

21,47

18,09

Auto’s met B-label

47.177

919.181

19,48

16,22

Auto’s met C-label

174.865

2.567.862

14,68

11,38

Auto’s met D-label

28.281

651.409

23,03

17,58

Auto’s met E-label

16.650

349.907

21,02

14,44

Auto’s met F-label

8.062

181.169

22,47

16,27

Totaal

346.775

6.209.661

17,91

14,62

4.3 CO2 uitstoot
De CO2-uitstoot van de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
CO2-uitstoot 2018
Categorie
CO2-uitstoot 2015
CO2-uitstoot 2017
898 ton
973 ton
Brandstofverbruik
1.120 ton
984 ton
989 ton
Elektraverbruik
1.027 ton
265 ton
234 ton
Aardgasverbruik
298 ton
2147 ton
2196 ton
Totaal
2.445 ton
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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 Brandwerende verlijmde staal beplaatte deur
Een vervolg op de ontwikkeling van de verlijmde staal beplaatte deur is om de deur in een
brandwerende uitvoering te testen. De brandwerende deuren met beplating moeten volgens de
huidige certificering nog aan beide zijdes geproplast worden. Dit om te voorkomen dat de stalen platen
er bij brand af vallen.
Het proces van proplassen blijft erg arbeidsintensief; afslijpen van overtollige materiaal, nabewerken/
vlakschuren en dan moffelen, zoals dit ook in het duurzaamheidsverslag 2017 is beschreven.
Voor de brandwerende uitvoeringen zijn verschillende varianten uitgedacht. Waarbij we beginnen met
de meest simpele versie, zoals we met niet brandwerend uitvoeren. Deze deur is eind 2018 gemaakt
en zal begin 2019 worden getest.
4.5.2 Eland-Brandt 2.0 – in ontwikkeling
De vraag naar betaalbare schuifpuien met een hoge isolatiewaarde (triple glas) is de laatste jaren sterk
toegenomen. In de huidige Eland Brandt schuifpui past nu geen triple glas waardoor de gevraagde
hogere, bredere en zwaardere vleugels niet toepast kunnen worden in het systeem.
Daarom is Rollecate samen met Kawneer een nieuw schuifsysteem aan het ontwikkelen dat eind 2019
op de markt gebracht moet worden. Het nieuwe schuifsysteem Eland Brandt 2.0 moet de huidige Eland
Brandt-schuifsysteem vervangen en acteren op de vraag. Naast de vraag van grotere afmetingen en
zwaardere vleugels, kijken we naar opties zoals hefschuif, elektronisch bestuurde systemen en andere
slimme toepassingen.
4.5.3 DTS-onderdorpel
De DTS onderdorpel is een duurzame oplossing voor onderdorpels van
deuren. De deur is het meest kritische element in de gevel met
betrekking tot de lucht-, waterdichting en gebruik. Bij openbare
gebouwen waar de deuropening regelmatig wordt gebruikt, is na
verloop van tijd vaak de dichting (met name het rubber) weg. Dit leidt
tot ongewenste luchtverliezen en waterlekkages via deze openingen.
Daarom zijn we met een leverancier bezig om een kunststof
onderdorpel te ontwikkelen die zorgt voor een duurzame dichting met
een zo laag mogelijke opstap. Kumij heeft al een soortgelijke oplossing.
Figuur 1:
3D schets van te ontwerpen
onderdorpel

Duurzaamheidsverslag 2018
Rollecate Groep
13

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.
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 Nederlandmeer 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.
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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 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 en monteren, maar wij zijn ook sterk in het advies, service en het onderhouden van de
gevel/kozijn maar ook van een complete gevel. Deze dienst biedt de Rollecate Groep aan via
Gevelbeheer Nederland, de geselecteerde onderhoudspartner. GevelBeheer Nederland zorgt voor het
op peil houden of brengen van de prestaties van de ramen, deuren, kozijnen en gevels. Onder prestatie
wordt verstaan functionaliteit, comfort en economische waarde.
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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/ energetische waarde
berekeningen

Wanneer de gevel/ kozijnen zich in het ontwerp stadium bevindt of in verouderde staat met
achterstallig onderhoud verkeert, komen de geveladviseurs in beeld. De afdeling GevelAdvies verzorgt
onder andere:







Metingen op het gebied van wind- en waterdichtheid middels een mobiele en vaste testunit
Warmteverliesmetingen middels infrarood onderzoek
Het opsporen van lekkages middels endoscopisch onderzoek
Brandwerendheid
NEN 2767 rapportage en aankoopkeuring
Bouwfysische beoordeling en verhogen energielabel

Kortom, één partij van advies tot en met exploitatie zodat de levensduur en de prestatie goed in beeld
blijven om zorg te dragen dat de gevel/ kozijn zijn functie blijft uitoefenen.

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 Breeam 2018
ING HQ
Rai Hotel
TU/e

Plaats
Amsterdam
Amsterdam
Eindhoven

Breeam Niveau
BREEAM OUTSTANDING
BREEAM EXCELLENT
BREEAM OUTSTANDING
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5. Profit
Rollecate wil een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren, hiervoor wil Rollecate investeringen
maken met een duurzaam karakter. Ons bedrijf wil een bedrijfscultuur creëren waarbinnen bewust
wordt omgegaan met de effecten en gevolgen van de activiteiten op de omgeving. Het verankeren van
duurzaamheid en milieumanagement in de bedrijfsprocessen hoort hierbij.
Economische winst is noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Door winst te maken
kunnen wij investeren in de mens, middelen en de marktomgeving. Wat vervolgens resulteert in
maatschappelijke winst en waarde op maatschappelijk gebied, welvaart. De winst wordt geïnvesteerd
in het verbeteren van de productieprocessen, nieuwe technieken en in kwaliteitsprogramma’s gericht
op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
Rollecate wil een open en structurele communicatie onderhouden met alle stakeholders en alle
ketenpartners. Eerlijk en integer zakelijk handelen is hierin belangrijk. Het werken volgens onze
gedragscode en het navolgen van wet- en regelgeving zal dit stimuleren. Betrouwbare leveranciers zijn
essentieel voor een goede kwaliteit.
De ambitie naar een gezonde groei van Rollecate is een belangrijk aandachtspunt. Ons bedrijf wil dit
vasthouden in het belang van de lange termijn continuïteit van de onderneming.
Het beschikken over een organisatie met goed opgeleide, vakbekwame en klantgerichte medewerkers,
waarbij het leerproces een continu karakter heeft, is een must voor het realiseren van de door
Rollecate gewenste resultaten op het gebied van MVO.
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