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1

Inleiding

1.1

Voorwoord van de directie

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

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. Daarnaast geeft dit rapport 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. Dit is het
derde duurzaamheidsverslag dat door Rollecate Groep is opgesteld. In dit verslag wordt ook
teruggeblikt op de doelstellingen die in het duurzaamheidsverslag van 2012 zijn opgenomen.
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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 bijna 60 jaar is Rollecate Groep een toonaangevende gevelbouwer in de woningbouw en
utiliteitsbouw. De activiteiten van de Rollecate Groep zijn onder te verdelen in de volgende divisies:
Aluminium
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. Met onze vestiging te Leeuwarden richten we ons sinds 2013 volledig op de
woningbouw. De vestiging Staphorst richt zich met name op de Utiliteitsbouw. Met deze wijziging in
onze strategie kunnen wij nog beter aan de klanteneisen voldoen.
Kunststof
Kumij (te Groningen) is een toonaangevende producent van kunststof kozijnen, die haar kozijnen
levert en monteert in heel Nederland. Onze flexibele projectorganisatie heeft reeds ruim 50 jaar
ervaring in het leveren van maatwerk.
Staal
De productie en renovatie van stalen gevelelementen vindt plaats bij Rollecate Kft Hongarije. Een
toepassing die technisch veel kennis en kunde vereist, en waarin Rollecate van oudsher al koploper
is.
Service, beheer en 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 te Staphorst, heeft het bedrijf ook vestigingen in Wormer, De Lier 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: 2008
De Rollecate Groep is al sinds 1991 gecertificeerd volgens de
internationaal erkende standaard voor
kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001.

Al geruime tijd geleden ontving de Rollecate dan ook de Gold Award van Lloyd’s. Deze award wordt
verstrekt aan het selecte gezelschap van 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.

Pagina 6 van 30
Duurzaamheidsverslag 2013
Rollecate Groep

Milieuzorg: ISO 14001

In 2011 zijn alle productielocaties van de Rollecate Groep gecertificeerd
volgens de internationale standaard voor milieuzorgsystemen: ISO
14001: 2004. Begin 2014 heeft de her-certificering plaatsgevonden.
Hierbij werd vastgesteld 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 een schriftelijk bewijs van de kwaliteit van onze producten. 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 wordt een opsomming gegeven 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 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 te garanderen dat gebruikt bouw-aluminium gerecycled wordt tot
nieuwe, hoogwaardige bouwproducten is de Stichting Alu Eco opgericht
door de Vereniging van Aluminium Systeemleveranciers (VAS) en de
VMRG. Zij zorgt in de gevelbouw voor onder andere het beheren van de
recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door
de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig
en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert
AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame
gebouwen.

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

Pagina 8 van 30
Duurzaamheidsverslag 2013
Rollecate Groep

3

Strategie en beleid

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

3.1

Ondernemingsprincipes

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

3.2

Innovatie

De Rollecate Groep werkt voortdurend aan duurzame innovaties. Hieronder enkele voorbeelden
gegeven van innovaties die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd.
3.2.1

Kunststof

BlueCasco®
BlueCasco® is een integraal concept voor energiezuinige en kostenbesparende prefab betonnen
woningen. Het betonnen casco wordt in de fabriek geproduceerd, voorzien van betonkernactivering,
HR-isolatie, kozijnen en prefab dakconstructie.
Kumij heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en realisatie van de BlueCasco® Modelwoning
en Experience Centre. Voor dit project heeft Kumij de kunststof kozijnen geleverd. Het bijzondere aan
deze kunststof kozijnen is de zeer lage U-waarde: 0,8 W/m2K. Samen met meer dan veertig
sponsoren heeft Kumij in Lelystad een woning gerealiseerd die naast energieneutraal, ook zeer
comfortabel is. Als een van deze sponsoren zijn wij trots dat wij hier een bijdrage aan hebben
geleverd.
Voor verwarmen en koelen maakt BlueCasco® gebruik van de unieke eigenschappen van beton. Door
toepassing van betonkernactivering wordt een comfortabel binnenklimaat verkregen en is bovendien
veel minder energie nodig, waardoor de energielasten tot wel 76% afnemen.
De modelwoning is een twee-onder-een-kap woning, waarvan een helft volledig is afgebouwd. Hier
monitort de Technische Universiteit Eindhoven het comfort van de woning. Ook het energieverbruik
wordt nauwkeurig geregistreerd. In de andere helft, het BlueCasco® Experience Center, zijn de
componenten tot in detail uitgelicht. Beide zijn gevestigd aan de Vaartweg 131a in Lelystad.
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3.2.2 Composiet
Bij het project Hilton Schiphol is op grote schaal composiet toegepast. Het 42 meter hoge
kubusgebouw wordt een blikvanger op Schiphol langs de toegangsweg naar de terminal. Rollecate
plaatst 10.000 m2 composietpanelen en 2000 m2 aluminium vliesgevels.
Het composiet is in het lab onder andere getest op kerosinebestendigheid en indringing van
chemicaliën. Hieruit bleek dat de panelen voldoen aan de hoogste rook- en brandwerende classificatie
volgens de geldende Europese norm.

3.3

Duurzame product innovaties

Rollecate is altijd op zoek naar mogelijkheden om zijn producten veiliger en duurzamer te maken.
Waar wij ook veel aandacht geven is om het comfort en de gebruiksvriendelijkheid te verhogen van
onze producten. In de volgende paragrafen worden hiervan een aantal voorbeelden gegeven.
3.3.1 Stalen kozijnen
Binnen Nederland is Rollecate één van de laatste bedrijven die nog stalen kozijnen van zeer hoge
kwaliteit levert. Aangezien de profielen van de stalen kozijnen smal zijn, is de isolatiewaarde lager dan
bij onze aluminium of kunststof kozijnen. Om ervoor te zorgen dat stalen kozijnen hogere
isolatiewaarden gaan behalen zijn we begonnen met een onderzoek om, met gebruik van andere
materialen, deze waarden te verhogen.
3.3.2 Vliesgevels
In 2013 zijn we begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om onze vliesgevels extreem
hoge prestaties te laten leveren op het gebied van windbelasting, waterdichtheid en warmteverlies. Dit
onderzoek richt zich op de volledige vliesgevel, van vorm tot afdichtingtechnieken. Tevens wordt
gekeken naar de mogelijkheid van het gebruik van verschillende “kamers”.
3.3.3 Meerdelige schuifpui
Deze meerdelige schuifpui heeft het uiterlijk van een enkelvoudige schuifpui. De huidige meerdelige
schuifpuien hebben verschillende gaten in de constructie. Met de nieuwe constructie wordt het aantal
gaten in de constructie sterk teruggebracht. Bij onze vestiging in Staphorst hebben we de mogelijkheid
om puien te testen. De eerste testen zullen op korte termijn worden uitgevoerd.
3.3.4 Energie producerende schuifpui
Deze schuifpui levert energie in combinatie met een zeer hoge RC-waarde. Deze schuifpui kan
verwerkt worden in energie neutrale panden. Het doel is om een paneel te ontwikkelen met een RC
waarde van 10, waar de huidige panelen een waarde hebben van RC 3,5. De energie zal opgewekt
worden op twee verschillende, namelijk warmte en elektra (middels PV panelen). Op dit moment
worden testen uitgevoerd op de panelen en hierbij is gebleken dat de PV panelen in dit systeem de
zelfde hoeveelheid energie produceren als vergelijkbare PV panelen op de markt.
3.3.5 Dorpel
Rollecate ontwikkelt een dorpel in een schuifpui die ten eerste sterk verlaagd is. Hiermee wordt het
comfort verhoogd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze dorpel te
vervaardigen van duurzame materialen. De materialen waar aan gedacht wordt zijn o.a. hout en
planten.
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3.4

Duurzame innovaties in onze productie

Ook binnen onze productie zijn we altijd op zoek naar innovaties die onze producten verbeteren op
het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. In de volgende paragrafen worden een aantal innovaties
toegelicht.
3.4.1 CNC machine
In 2013 is een volledige nieuwe CNC machine geïnstalleerd. Deze investering is gedaan om de
kwaliteit van onze producten te verhogen, maar ook om de hoeveelheid zaag- en freesafval te
verlagen. Door van te voren slim te tekenen en slim te bestellen kunnen we met deze CNC machine
ervoor zorgen dat de hoeveelheid zaagafval afneemt. Hierdoor hoeven minder profielen te worden
besteld waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn voor de aanvoer hiervan.
3.4.2 Vierkops hoekenpers
Met deze pers kan het aantal bewerkingen dat nodig is om een kozijn in elkaar persen worden
teruggebracht van 4 naar 1. Hierdoor is de doorlooptijd in de fabriek sterk verkort. Ook is de kans op
beschadiging van het product sterk verlaagd.
3.4.3 Paternosters
Bij alle productielijnen zijn in 2013 paternosters geplaatst. Deze zorgen ervoor dat de aluminium
profielen langer kunnen acclimatiseren. Daarnaast heeft de plaatsing van de paternosters als voordeel
dat er veel minder vervoersbewegingen zijn van buiten naar binnen in de fabriek. Hierdoor is het
warmteverlies tijdens de koude periodes sterk gedaald. Dit zal leiden tot een aanzienlijke besparing
van aardgas.
3.4.4 Tilhulp
In de productie en buitendienst maken we veel gebruik van tilhulpen voor verschillende
werkzaamheden. Sinds korte tijd wordt een nieuw type tilhulp toegepast. Deze tilhulp is ingezet bij de
staalinschuifmachine. De stalen profielen geven een vliesgevel extra stevigheid maar maken het
kozijn ook veel zwaarder. Door de nieuwe tilhulp komt de gezondheid van onze medewerkers niet in
gevaar.

3.5

Afstand tot de arbeidsmarkt

Rollecate is zeer trots op dit nieuwe initiatief dat erop gericht is om medewerkers met een zekere
afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden.
Sinds enige maanden is middels een samenwerking met sociale werkvoorziening Reestmond te
Meppel gekozen voor een bezetting van de kantine met medewerkers van dit werkvoorzieningsschap.
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3.6 De realisatie van doelstellingen
Begin 2012 heeft de Rollecate Groep zich diverse doelstellingen opgelegd die direct of indirect een
bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzaamheid van de activiteiten van de Rollecate Groep.
Hieronder wordt uiteengezet in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald.
1.

Het terugdringen van het gemiddelde brandstofverbruik per bedrijfsauto met 5% t.o.v. 2011.

Label

2011

2012

2013

A

25

21

41

B

43

31

39

C

59

53

68

D

9

4

6

E

1

1

1

F

1

0

2

Totaal

138

110

107

Gem.
brandstofverbruik
Totaal brandstofverbruik

13,6 km / liter

13,6 km / liter

14,25 km / liter

384.233 liter

322.186 liter

369.891 liter

Op basis van een vergelijking met de gegevens van het voorgaande jaar kunnen de volgende
conclusies worden getrokken. In 2013 bedroeg het percentage A-labels binnen het wagenpark
van de Rollecate 38% (in 2012: 19%). Ter vergelijking: in 2009 bedroeg het percentage Alabels slechts 10,7%.
Het percentage B-labels bedroeg in 2013: 36% (in 2012: 28%).
Aan de hand van bovenstaande cijfers is duidelijk te zien dat het wagenpark “groener” is
geworden in 2013.
Het gemiddeld brandstofverbruik is ten opzichte van 2012 verbeterd naar 1:14,25. Wel is de
totale hoeveelheid brandstof die is verbruikt aanzienlijk toegenomen.
2

Rollecate stelt zich voor 2013 ten doel om een gevel te ontwikkelen waarin er door middel van
zonnepanelen energie wordt opgewekt.
Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. Met name de hevigheid van de recessie in de bouw
heeft ertoe geleid dat alle inspanningen zich in de afgelopen periode hebben gericht op het
verkrijgen van nieuwe orders.

3

Het realiseren van een energiebesparing van 5% bij de locatie Staphorst.
De gevel van de productiehal is geïsoleerd. Toch is de doelstelling om het energieverbruik
met 5% te reduceren niet gerealiseerd. Om de doelstelling te behalen is in 2013 begonnen
met het isoleren van de school. Dit is inmiddels afgerond en de verwachting is dat de
resultaten hiervan in 2014 zichtbaar zullen zijn.

4

Het terugdringen van het papierverbruik
Er zijn diverse maatregelen genomen om het papierverbruik terug te dringen. Zo zijn er
inmiddels diverse beeldschermen in de fabriek geplaatst waardoor de noodzaak om
tekeningen uit te printen niet meer aanwezig is. Voor de fabriek in Groningen geldt dat er
sprake is van een volledig papierloze productie.

Pagina 12 van 30
Duurzaamheidsverslag 2013
Rollecate Groep

Het jaarlijkse papierverbruik is in 2013 beter in kaart gebracht. Hieronder wordt een overzicht
weergegeven van het papierverbruik in 2013.
Papierverbruik 2013 Rollecate

Gewicht (kg)

A4 Kopieerpapier

6500

Toiletpapier

455

Brief papier

25

totaal

6980
verbruik 2013

Papier verbruik 2013 Kumij
A3 kopieer

50 (500 vel)

A4 kopieer

1400 (500 vel)
15 (500 vel)

A4 kopieer groen en geel
Fastprint

18 rol

schrijfblokken
5

18 stuks

Hoogfrequent-TL productie
De TL-verlichting van de vestiging Staphorst is geïnventariseerd. Er is echter nog geen TLverlichting vervangen. In 2014 zal de huidige TL-verlichting in de productie worden vervangen
door LED-verlichting. Bij de productielocatie in Groningen heeft dit inmiddels plaatsgevonden.
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4.

Duurzaamheid van producten en diensten

4.1

Duurzame producten

4.1.1

MRPI
MRPI staat voor Milieurelevante productinformatie. Dit wil zeggen: getoetste
informatie over de milieuaspecten van een bouwmateriaal, bouwproduct of
bouwelement die op initiatief van de producent of diens vertegenwoordiger
(bijvoorbeeld de branchevereniging) via een milieugerichte
levenscyclusanalyse is opgesteld.

4.1.2 Aluminium
Het basismateriaal aluminium
Aluminium is, na zuurstof en silicium, het meest voorkomende element op aarde. Dit aluminium is
echter in natuurlijke staat gebonden met zuurstof tot bauxiet. De grootste hoeveelheden (bruikbaar)
aluminiumerts of bauxiet worden gevonden in tropische gebieden (Indonesië, Guinee, West-Afrika,
Brazilië, Suriname en Australië).
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.
Vanwege de lage omsmelttemperatuur van aluminium is het toepassen van gerecycled aluminium
vele malen efficiënter dan de oorspronkelijke winning hiervan. Omsmelten aan het eind van een
levenscyclus kost slechts 5 % van de energie die nodig is voor het produceren van aluminium uit
bauxiet. Dit proces is bovendien eindeloos te herhalen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.
Recycling van aluminium
Tegenwoordig wordt in Nederland meer dan 95 % van alle bouwaluminium gerecycled en dit
percentage groeit nog steeds.
Het aluminium wordt geleverd aan een zogenaamde remelter. De remelter smelt het aluminium
bestemd voor extrusie om in zogenaamde billets of ingots en het aluminium voor platen in
walsblokken die op hun beurt weer dienen als grondstof voor nieuwe extrusie profielen en platen.
Deze billets en walsblokken dienen vervolgens als grondstof voor de leveranciers van aluminium
architectuursystemen.
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).
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Een van de uitgangspunten hierbij is dat een aluminium gevelelement tenminste 75 jaar mee gaat en
dat 95% door recycling wordt teruggewonnen. Voor de bepaling van de LCA worden gegevens
gebruikt met betrekking tot alle milieuaspecten die betrekking hebben op de levenscyclus van een
“standaard” element, met uitzondering van de gebruiksfase.
Met aluminium gevels wordt een lange levensduur gegarandeerd met behoud van uitstraling.
Bovendien is aluminium onderhoudsvriendelijk, zodat de kosten beperkt blijven. Aluminium is zeer
goed bestand tegen weersinvloeden. Het materiaal barst, scheurt, roest of rot niet. In tegenstelling tot
hout heeft aluminium zo goed als geen onderhoud nodig.
Aluminium gevels lenen zich uitstekend voor nachtkoeling, zonwering en automatisering.
Zaken waarmee flink bespaard kan worden op energiekosten om te verwarmen of te koelen.
Aluminium gevels zijn ook zeer geschikt voor het inbouwen van zonnepanelen.
4.1.3 Staal
Staal wordt al sinds de jaren twintig en dertig veelvuldig toegepast voor diverse ramen, deuren en
gevelconstructies en mede door de mechanische en degelijke eigenschappen van dit materiaal, kan
staal nog steeds goed worden toegepast in zowel oudere, klassieke renovatieprojecten als nieuwe,
moderne gevelconstructies.
MRPI Staal
Staal is een bouwmateriaal dat volledig uit gerecycled staal is te produceren. Omdat de wereld
schroot-productie slechts ca. 50% van de behoefte aan staal dekt, is er de komende decennia nog
behoefte aan primaire grondstoffen.
Het aandeel aan secundaire grondstoffen (schroot) neemt echter voortdurend toe. In tegenstelling tot
de meeste andere bouwmaterialen neemt de kwaliteit van het staal niet af bij recycling (het
zogenaamde “downcycling”). Door de nieuwe productietechnieken is het zelfs mogelijk om staal met
een hogere kwaliteit te maken dan het schroot waarvan het afkomstig is.
Staal betekent materiaalarm bouwen en dus een beperking van het gebruik van primaire grondstoffen.
Prefabricage op één locatie of toepassingen met slimme verbindingen en constructie-elementen
verlagen de kosten van fabricage en montage. Besparen op montage betekent een kortere bouwtijd,
minder arbeidsuren, minder reiskosten, minder transport en daardoor minder verbruik van fossiele
brandstoffen.
4.1.4 Kunststof
Kunststof kozijnen, ramen en deuren hebben een relatief hoge isolatiewaarde. Door de toepassing
van zorgvuldig industrieel vormgegeven pvc-profielen met een doorsnede van meerdere afgesloten
kamers gevuld met stilstaande lucht ontstaat een natuurlijk isolerende barrière.
Met de toepassing van dubbele of zelfs driedubbele beglazing is het mogelijk om zeer hoge
isolatiewaarden te bereiken tegen relatief lage kosten.
MRPI Kunststof
Op basis van de nieuwste testmethoden is op onafhankelijke wijze de milieubelasting van de hele
levenscyclus onderzocht. Het kunststofkozijn scoort nog beter op milieugebied dan gedacht. Het heeft
minimaal hetzelfde, en in vele gevallen een beter milieuprofiel dan andere kozijnmaterialen.
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De levensduurverwachting van K-Vision kunststof kozijnen van Kumij, gemonteerd volgens goed
vakmanschap, zoals voorgeschreven door de VKG, bedraagt:
30 jaar, uitgaande van een nog acceptabele esthetische kwaliteit (door schoonmaken kan
deze periode nog aanzienlijk verlengd worden)
50 jaar, uitgaande van de technische conditie en functionaliteit.
Kunststof dat niet meer gebruikt kan worden voor profielen wordt verwerkt tot andere
kunststofproducten (zoals de reflectorpaaltjes langs de weg).
Verder worden de kozijnen van K-Vision als enige in Nederland geproduceerd met cadmiumzink
stabilisatoren in plaats van lood en is hiermee ook minder milieubelastend dan vergelijkbare kunststof
systemen.
Kunststof kozijnen hebben relatief lage productiekosten door een lager energieverbruik. Het product is
bestand tegen chemicaliën, water en invloeden van buitenaf en is daardoor nagenoeg onderhoudsvrij.
Wat tevens niet onbelangrijk is, is dat kunststof door het relatief lage gewicht zorgt voor een lager
brandstofverbruik tijdens transport.
4.1.5 Glas
Glas is de perfecte grondstof voor nieuw glas: het is voor 100% recyclebaar, zonder kwaliteitsverlies.
Daarnaast opereren glasovens met gerecyclede scherven als grondstof op een lagere temperatuur.
Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt.
Glas veroudert niet, biedt uitstekend weerstand tegen corrosie, atmosferische en chemische invloeden
(zoals schoonmaakmiddelen).
4.1.6 Composiet
De voordelen van de toepassing van composiet zijn:
- Hoogwaardige en duurzame gevelinvulling
- Optimaal recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Hoge specifieke sterkte
- Composiet: Nibe milieuklasse 1c
Met een gemiddelde levensduur van 50 jaar, een materiaal-hergebruik tot 70% en energieterugwinning tot 30% is composiet een zeer duurzaam product.
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4.2

Duurzame diensten

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

4.3

BIM 3D

Aangezien projecten steeds complexer worden en de kans op faalkosten hiermee ook stijgt, heeft
Rollecate ervoor gekozen om steeds meer te gaan werken met het BIM 3D systeem. BIM 3D staat
voor Building Information Modelling. Met dit systeem wordt een 3D ontwerp gekoppeld aan
bijbehorend ontwerp- en bouwinformatie. Alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp-, de bouw en
de exploitatiefase maken gebruik van dit gezamenlijke ontwerp. Hierdoor kunnen we beter
samenwerken, efficiënter ontwerpen en kunnen we samen de bouw- en faalkosten reduceren.
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4.4

Duurzaamheid in de praktijk

Ook in 2013 zijn de principes die Rollecate Groep hanteert ten aanzien van duurzaamheid weer volop
in de praktijk gebracht. Hieronder wordt een overzicht gegeven van diverse projecten waarbij in
samenspraak met onze opdrachtgevers is gekozen voor duurzame oplossingen.
Aluminium
Project Monarch II, Den Haag.

Rollecate heeft in opdracht van BAM Utiliteitsbouw Den Haag de gehele aluminium vliesgevel
geleverd. Daarnaast hebben wij de aluminium en stalen binnen en buiten kozijnen geleverd. Bijzonder
is dat de plaatsing van alle producten zonder zware steigers is gerealiseerd.
Monarch 2 is de tweede fase van het plan De Monarch. Het plan de Monarch kent in totaal circa
85.000 m2 kantoorruimte verdeeld over meerdere gebouwen variërend in grootte van 15.000 m2 tot
ruim 20.000 m2. De Monarch is onderdeel van het Central Business District (CBD) van Den Haag.
De tweede fase van de Monarch omvat 14.850 m2 bruto vloeroppervlakte in 15 kantoorlagen.
Monarch II is duurzaam ontwikkeld en is BREEAM-Excellent gecertificeerd.
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Kunststof
Kumij (kunststofdivisie Rollecate Groep) is sterk in de woningbouw. Wij hebben in 2013 verschillende
grote nieuwbouw projecten uitgevoerd. Waar Kumij ook sterk in is, zijn renovatie projecten. Met deze
renovatie projecten zorgen wij dat oud weer nieuw wordt en klaar is voor een mooie toekomst.
Een mooi voorbeeld van een renovatie project is de renovatie van 88 woningen in Alkmaar. Deze
renovatie bestond uit het vernieuwen van de kozijnen, het plaatsen van dubbele beglazing en het
vernieuwen van de portieken. Door deze aanpassing is de isolatie waarde van de woningen sterk
verbeterd.

Geulstraat Alkmaar

Dat Kumij onderdeel is van de Rollecate Groep heeft
verschillende voordelen. In het nieuwbouwproject Fortuna
Groningen, laten we dit voordeel zien. In dit project zijn kunststof
kozijnen verwerkt, maar in de winkelpuien op de begane grond
zijn de aluminium kozijnen van Rollecate verwerkt. Deze
samenwerking komt in dit project mooi naar voren.
Het bijzondere aan dit project is de toepassing van glazen
balkonhekken. De kozijnen zijn geplaatst achter het metselwerk
en er zijn speciale gezette waterslagen over de kunststof
onderdorpels geplaatst.

Fortuna Groningen
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Staal
Project: Erasmus Paviljoen te Rotterdam
Het Erasmus Paviljoen is een ontmoetingsplek in het hart van de campus van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, waar studenten, medewerkers en bezoekers met elkaar in contact kunnen komen, door
middel van een inspirerend programma op het gebied van wetenschap, kunst, cultuur en
maatschappij.
Rollecate heeft de gehele stalen vliesgevel geleverd.

Composiet
Project: Heinz Innovation center te Nijmegen.
Dit Innovation center van Heinz is het grootste research center buiten Amerika voor deze organisatie.
Wij zijn er trots op dat we dit project hebben mogen uitvoeren. Dit project was een combinatie project
2
voor onze afdeling aluminium en composiet. Het project bestaat uit 2800 m vliesgevels waarin we
afwisselend glas, Colorbel en composiet panelen hebben verwerkt. Dit project staat te boek als een
“groen project”. Deze classificatie is gegeven door de architect van het project en is voornamelijk
gericht op de installatie van het center.
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4.5

Breeam binnen onze projecten
Breeam staat voor Building Research Establishment Environmental
Assessment Method. Deze beoordelingsmethode wordt gebruikt om de
duurzaamheidsprestatie van een gebouw te bepalen. Breeam is in
Nederland sinds 2009 operationeel. De architect kan op verschillende
niveaus zijn gebouw Breeam laten “keuren”. Dit “keuren” wordt uitgevoerd
tijdens de ontwerp fase, maar nog belangrijker, ook tijdens de bouwfase.

Op basis van deze beoordeling kan een gebouw één van de volgende waarderingen krijgen:
- Pass (30% van de te behalen credits)
- Good (45% van de te behalen credits)
- Very Good (55% van de te behalen credits)
- Excellent (70% van de te behalen credits)
- Outstanding (85% van de te behalen credits)
Rollecate was ook in het afgelopen jaar een partner in Breeam projecten. Aan de volgende Breeam
projecten heeft Rollecate een bijdrage geleverd:

Project
Sylvius Astellas, Leiden
Monarch 2, Den haag
Differ, Eindhoven
AKD-Deloitte, Amsterdam
OWC, Utrecht
De Lelie, Maassluis
Stibbe, Masterdam

Breeam Niveau
Very Good
Excellent
Excellent
Outstanding
Very Good
Excellent
Very Good
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5.

Mensen

Een hele belangrijke groep stakeholders voor ons bedrijf, zijn natuurlijk onze medewerkers.

5.1

Medewerkers
2011

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

2012
255
120
61
31

2011

220
116
51
25
2012

9.59
90.41
8.53
79.78
11.69
2011

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Woningbouw
Ziekteverzuim

Rollecate
Kumij
Gevelbeheer
Rollecate

1,8%

Opleidingsuitgaven Rollecate Groep

2013

2012

2011
€46.705

225
105
49
41

11.36
88.63
10.91
70.91
11.36

4,2%
2,7%
5,5%
8,6%

Rollecate Kft

2013

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

3,2%
2,8%
3,7%
5,3%
1,4%
2012
€42.793

3,0%
3,1%
3,1%
1,0%
1,3%
2013
€26.788

5.1.1 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.
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

2011

2012
74
117.000
0

2011
37

73
115.640
0
2012
25

59.200
2
2011

2013
51
81.700
2013
23

40.200
1
2012

38.100
1
2013

9

9

9

16.200
0

15.900
0

16.300
0
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5.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Binnen Rollecate neemt het opleiden van medewerkers een belangrijke plaats in. De medewerkers
vormen een belangrijke spil in de organisatie en om het bedrijf en de medewerkers succesvol te
houden, is het belangrijk te investeren in deze medewerkers.
Daarom is de Rollecate Academie in het leven geroepen waarbij leren en werken wordt
gecombineerd.
Om een zo groot mogelijk effect te bereiken, staat bij de Rollecate Academie een training nooit op
zichzelf. Bij de Rollecate Academie is het traject van leren (kennis), trainen (vaardigheden) en
coachen (gedrag) volledig geïntegreerd. Denk hierbij, naast traditionele trainingen, bijvoorbeeld ook
aan observaties in de werkpraktijk en coaching en training on the job.
Erkenningen
Rollecate heeft erkenning voor de volgende opleidingen die aansluiting vinden bij de Rollecate
Academie:
Kwalificatie
Niveau
CREBO
Manager Handel (Vestigingsmanager Handel)
4
93494
Commercieel Medewerker Binnendienst
3
90112
Metaal bewerken (Metaalbewerker)
2
94301
Metaal bewerken (Allround Constructiewerker)
3
94312
Logistiek Medewerker
2
90252
Operator (Operator Productietechniek)
2
90312
Allround Operator (Allround Operator
3
90011
Productietechniek)
De interne trainers
Voor wat betreft de begeleiding in de praktijk is een grote rol weggelegd voor de interne opleider.
Deze begeleidt de deelnemer tijdens de Rollecate Academie. Naast de interne opleider vervullen ook
de leidinggevenden een rol bij de begeleiding.
Binnen Rollecate wordt een twintigtal interne trainers ingezet. Deze interne trainers geven handen en
voeten aan de Rollecate Academie en geven individuele begeleiding binnen het bedrijf. Ze zijn
werkzaam binnen verschillende afdelingen op verschillende locaties en worden voor de hele
organisatie ingezet.
De interne trainers zijn aanspreekpunt voor alle deelnemers in het traject. De interne trainers
begeleiden en instrueren de medewerkers bij het verwerven van de benodigde competenties,
beroepshouding, kennis en inzicht in de dagelijkse praktijk. Ook sturen zij regelmatig op de
dossiervorming van de deelnemers en zorgen zij dat signalen die van belang zijn voor de Rollecate
Academie in de stuurgroep terechtkomen.
De leidinggevenden
Voor de leidinggevenden van Rollecate ligt er een zeer belangrijke taak om al hun teamleden te
coachen, begeleiden en beoordelen op hun vorderingen gedurende het leertraject. Daarbij zullen zij
gedurende de Rollecate Academie ondersteund worden door een groep trainers van een extern
bureau.
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Academiejaar met jaardoel
60 uren theorieleren en 240 uren praktijkleren

Thema 1

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Thema 2

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Thema 3

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Thema 4

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Thema 5

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Thema 6

10 uren
theorie

40 uren
praktijk

Training
Om de 10 uren theorieleren te vullen wordt gewerkt met trainingen die zo veel mogelijk aansluiten op
de themaperioden. Ook wordt er tijdens de trainingen gewerkt met praktijksituaties. Deze trainingen
worden hoofdzakelijk door interne trainers verzorgd.
Praktijkopdrachten
Het doel van deze opdrachten is om nieuwe inzichten en/of werkmethoden in de praktijk te brengen
en na te denken over het effect hiervan. De uitdaging ligt erin dat ze deze methoden ook
daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden in de praktijk.
Coaching / training on the job
Tijdens het on the job leren wordt door een externe trainer en/of een interne opleider meegekeken met
de deelnemers hoe het werken in de praktijk gaat. Aan de hand van een observatieformulier loopt de
trainer / opleider met de deelnemer mee en volgt zijn/haar activiteiten.
De Rollecate Academie is een traject van 3 jaar waarin circa 450 medewerkers van Rollecate Groep
een opleidingstraject volgen. Jaar 2 van de Rollecate Academy is in september 2012 ingegaan na een
zeer positief verlopen eerste jaar.
De Rollecate Academie is in 2013 afgesloten. Tijdens het traject zijn verschillende opleidingen
afgerond. Door dit traject hebben we een duidelijk beeld gekregen van de EVC competenties van
onze medewerkers en is ons bedrijf flexibel geworden als het gaat op inzetbaarheid van onze
medewerkers.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw opleidingsplan. Dit plan zal uitgewerkt worden in 2014.
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5.2

Samenleving

Rollecate staat met beide benen in de samenleving, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
geven we gaan een duwtje in de rug. Dit doen we bijvoorbeeld in ons opleidingscentrum.
5.2.1 Het Rollecate Opleidingscentrum
Het Rollecate opleidingscentrum is in 1994 ontstaan vanuit de behoefte om eigen vakmensen op te
leiden. Het reguliere onderwijs voorzag te weinig in de behoefte van Rollecate aan goed opgeleid
technisch personeel. Inmiddels, bijna 19 jaar later, heeft het Rollecate Opleidingscentrum enkele
honderden jonge werknemers opgeleid waarvan vele nog steeds werkzaam zijn bij Rollecate.
Sinds enige tijd richt het Rollecate Opleidingscentrum zich ook op andere groepen mensen in onze
samenleving. Het betreft groepen die zeker een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat in
dit geval om vluchtelingen en (langdurig) werklozen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de
UWV Werkpleinen en de gemeentes in de buurt.
Rollecate betaalt haar leerlingen salaris, reiskosten en zorgt voor de complete opleiding. De
opleidingen die door het Rollecate Opleidingscentrum worden gegeven zijn door Kenteq erkend en op
MBO-niveau.
5.2.2 De diverse opleidingen binnen het Rollecate Opleidingscentrum
Algemeen
Er zijn vier verschillende niveaus:
- Niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)
- Niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar
+
- Niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding (MBO )
- Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)
Rollecate Opleidingscentrum biedt opleidingen aan op alle vier de niveaus. Zij is jaren geleden gestart
met niveau 2, en de laatste jaren zijn daaraan de hogere niveaus 3 en 4 en de assistentenopleiding op
niveau 1 toegevoegd. Hieronder per opleiding de speerpunten.
Niveau 1: assistent opleiding
Deze opleiding wordt in samenwerking met de Stichting Emplooi gegeven aan “Nieuwe Nederlanders”.
Dit zijn vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning. Op dit moment hebben we drie
cursisten in deze groep.
De opleiding duurt 10 maanden, waarna de leerlingen met potentie de mogelijkheid wordt geboden
om door te stromen naar niveau 2. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het toepassen van de
opgedane kennis in de praktijk. Het Rollecate Opleidingscentrum zoekt hiervoor naar stageplekken,
zowel binnen als buiten de Rollecate Groep.
Niveau 2: metaalbewerker
Deze opleiding kent twee richtingen: geveltechniek en constructiebankwerker/lasser.
De opleiding duurt 22 maanden waarin de leerlingen 6 periodes van 4 weken praktijk en theorie
krijgen in het Opleidingscentrum. De overige tijd wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht via
stageplekken.
Naast leerlingen die het VMBO hebben afgerond wordt deze opleiding ook gevolgd door mensen die
uit een uitkeringssituatie komen.
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Niveau 3 en 4: middenkader engineering excellent
Dit is de speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde BBL versie van de BOL opleiding Middenkader
Engineering. In deze opleiding wordt in korte tijd (3 in plaats van 4 jaar, 16 uur in plaats van 40 uur per
week Deltion College) aan een select groepje veelbelovende leerling-werknemers de mogelijkheid
geboden leren en werken te combineren. Leerlingen gaan 4 dagdelen naar school en werken 3,5
dagen.
De opleiding kent 3 uitstroommogelijkheden, te weten:
- tekenaar/werkvoorbereider (niveau 3)
- technicus (niveau 4)
- commercieel technicus (niveau 4)
Het Rollecate Taalhuis
Omdat veel vluchtelingen kampen met taalproblemen, bieden Vluchtelingenwerk Overijssel en
Rollecate sinds april 2011 voorafgaand aan de niveau 1 opleiding taalles aan die specifiek ingaat op
technische termen die bij Rollecate en in de techniek worden gebruikt. Deze op maat gemaakte
vooropleiding is omgedoopt tot het Rollecate Taalhuis (door Rollecate zelf ontwikkeld). Leerlingen die
het Taalhuis goed doorlopen, krijgen (naast een certificaat) een plaats in de niveau 1
assistentenopleiding aangeboden.
5.2.3 De resultaten
De groep van niveau 3 en 4 zijn in de afronding van de opleiding, op dit moment wordt hard gewerkt
aan een praktijk opdracht. Samen werken ze aan een tafel om profielen in te rollen. Deze cursisten
ontwerpen hierbij ook de tekeningen voor deze tafel.
In 2013 zijn er 19 cursisten als eerstejaars ingestroomd en zijn er 5 cursisten naar het tweede jaar
gegaan. Dit jaar zijn er voor het eerst ook twee schilders op de opleiding. Eén cursist volgt de
opleiding op niveau 2 de andere schilder volgt de opleiding op niveau 3.
In 2013 hebben 17 cursisten een diploma niveau 2 behaald. Vier van deze cursisten hebben een
vaste baan gevonden, twee zijn aan het werk gegaan als zelfstandige. Voor de overige negen
personen geldt dat niet bekend is hoe hun loopbaan na het volgen van de opleiding is verlopen.
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6.

Milieu

6.1 Energie
6.1.1 Cijfers
Het elektriciteitsverbruik
Locatie
Rollecate Staphorst (kantoor
Zwerusstraat)
Rollecate Staphorst (productie)
Rollecate Woningbouw
Rollecate A28
Kumij

Verbruik 2011
115.359 kWh

Verbruik 2012
123.222 kWh

Verbruik 2013
126.518 kWh

240.533 kWh
219.448 kWh
2.513 kWh

333.570 kWh
217.500 kWh
162.120 kWh
962.400 kWh

354.458 kWh
214.500 kWh
136.104 kWh
950.800 kWh

1.078.838 kWh

Het aardgasverbruik
Locatie
H. G. Zwerusstraat
Aluminum hal
Meter Industrieweg
Oud kantoor
Opslaghal
Wassebaliestraat
Kumij
Rollecate Woningbouw
Gorter/Eland Brandt

Verbruik 2011
3
8,787 m
3
29.639 m
3
27.432 m
3
8.291 m
3
3.800 m
3
9.399 m
3
69.280 m
3
45.698 m

Verbruik 2012
3
10,434 m
3
28,195 m
3
15,324 m
3
9.573 m
3
16 m
3
10.460 m
3
68.755 m
3
35.008 m
3
36.392 m

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

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

-

-

Er zijn verschillende proeven uitgevoerd met het gebruik van LED-verlichting
In de kantoren van Gevelbeheer is de temperatuur van het water van de CV-installatie
geoptimaliseerd. Hierdoor is er, ondanks de strenge winter, een verlaging van het
aardgasverbruik gerealiseerd.
De resultaten van de test met de Fiat Diablo waren positief. Er was sprake van een aanzienlijk
lager brandstofverbruik. Deze auto zal nu als standaard gelden.
In 2013 heeft Gevelbeheer de nieuwe applicatie “Nemo” geïmplementeerd. Hierdoor
ontvangen monteurs automatisch de kortste route naar de klant.
Het dak van het opleidingscentrum Rollecate is deze winter geïsoleerd, de verwachting is dat
dit een flinke besparing oplevert in het aardgasverbruik.
In 2013 zijn er Paternosters geplaatst in de productielocatie te Staphorst. Hierin kan ongeveer
een week productie worden opgeslagen waardoor het aantal heftruckbewegingen en de tijd
dat de roldeuren is geopend aanzienlijk wordt gereduceerd. Het systeem is in 2013 ook in
onze fabriek in Leeuwarden toegepast.
Bij Kumij is een volledig nieuw bewerkingscentrum geplaatst. Hiermee is de fabriek klaar voor
de toekomst. Door de inrichting van dit nieuwe centrum is Kumij vanaf 2013 een papiervrije
fabriek.
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6.2

De totale CO2 uitstoot

De CO2-productie voor de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Rollecate Groep incl. Gevelbeheer
Categorie
CO2-uitstoot 2011
Brandstofverbruik
Stroomverbruik
Aardgasverbruik
Zakelijk (eigen vervoer)
Totaal
-

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

CO2-uitstoot 2013
834 ton
899 ton
541 ton
0,28 ton
2.274 ton

Rollecate
Categorie
Brandstofverbruik
Stroomverbruik
Aardgasverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2011
1.205 ton
334 ton
1.538 ton

CO2-uitstoot 2012
1.211 ton
330 ton
1.541 ton

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

Kumij
Categorie
Brandstofverbruik
Gas
Stroomverbruik
Totaal

CO2-uitstoot 2011
206 ton
138 ton
491 ton
835 ton

CO2-uitstoot 2012
209 ton
125 ton
438 ton
772 ton

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

De Rollecate Groep heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2015 een absolute reductie van 10% te
hebben gerealiseerd. Op basis van de gegevens van 2013 kan worden geconcludeerd is dat Rollecate
op de goede weg is om deze doelstelling te realiseren.
Rollecate en Kumij hebben hun CO2 profiel openbaar gemaakt op de website:
www.duurzameleverancier.nl
Elk jaar stellen we onze footprint op volgens de normen van de NEN–ISO-14064-1. In 2013 is tevens
besloten deze footprint te laten verifiëren. Dit heeft inmiddels in 2014 plaatsgevonden.
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6.3 Vervoer
6.3.1 Beleid
Zodra een bedrijfsauto aan vervanging toe is, wordt bij het bepalen van de vervangende auto gekeken
naar het energielabel. De hoeveelheid A-label auto’s stijgt jaarlijks t.o.v. de andere labels.
De Rollecate Groep streeft ernaar dat op termijn alle bedrijfsauto’s minimaal beschikken over het Blabel in hun klasse.
Alle medewerkers die over een bedrijfsauto beschikken, hebben een instructie ontvangen met
betrekking tot zuinig rijden. Tevens wordt het brandstofverbruik per bestuurder bijgehouden. Daar
waar de norm voor het brandstofverbruik van een bepaald type auto wordt overschreden, krijgt de
betreffende medewerker hiervan een melding.
In 2014 wordt een start gemaakt aan de opleiding “het nieuwe rijden”. Dit om het bewustzijn te
vergroten bij alle medewerkers.
5.3.2 De vervoer cijfers
Hieronder wordt een overzicht weergegeven van het wagenpark van de Rollecate Groep.
Type
Bedrijfsauto's

39

Aantal
2012
37

Personenauto's

93

73

108

Totaal

132

110

137

Type

Aantal 2011

Diesel

126

Benzine

Aantal 2011

Aantal
2012
105

Aantal 2013
29

Aantal 2013
132

6

5

5

Totaal

132

110

137

Label

Aantal 2011

A

21

Aantal
2012
21

B

42

31

29

C

60

53

58

D

7

4

6

E

1

1

1

F

1

0

2

132

110

137

Totaal

Aantal 2013
41
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Label

Getankte liters

Gereden km

Auto’s met A-label

82.231

1.448.550

Gem.
brandstofverbruik
(km / liter)
17,59

Auto’s met B-label

76.732

122.761

15,91

Auto’s met C-label

91.172

1.013.415

11,12

Auto’s met D-label

9.357

134.307

14,36

Auto’s met E-label

1.852

27.018

14,59

Auto’s met F-label

3.819

25.509

6,68

265.250

3.869.560

13,37

Totaal

* gegevens betreffen de periode januari 2013 t/m december 2013

6.4

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

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