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0.

Inleiding

0.1

Voorwoord van de directie

Rollecate Groep staat, door de aard van haar 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. We passen de nieuwste technologieën en
werkmethoden toe en zijn dagelijks bezig met energiebesparende maatregelen en toepassingen.
De fossiele brandstoffen die onze planeet ons biedt zijn geen onuitputtelijke bronnen. De Rollecate
Groep is zich daar van bewust en wij bieden dan ook oplossingen om het gebruik hiervan terug te
dringen en zo de uitstoot van CO2 te reduceren.
0.2

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.
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1.

Rollecate Groep

Rollecate is de toonaangevende gevelbouwer in Nederland. Begonnen in 1954 met het produceren
van stalen ramen en deuren, uitgegroeid tot de Rollecate Groep, een internationale onderneming met
divisies in aluminium, staal, kunststof, glas en composiet. Rollecate verzorgt de gevelinvulling voor
woning- en utiliteitsbouw.
1.1

Activiteiten

De activiteiten van de Rollecate Groep zijn onder te verdelen in de volgende divisies:
- Aluminium
Al bijna 60 jaar is Rollecate een toonaangevende gevelbouwer in de woningbouw en utiliteitsbouw.
Rollecate is gespecialiseerd in aluminium gevelsystemen.
De productie van aluminium gevelelementen vindt plaats bij de volgende productiebedrijven:
Rollecate te Staphorst
Eland Brandt (schuifpuien) te Leeuwarden
- Kunststof
Kumij is een toonaangevende producent van kunststof kozijnen, die haar kozijnen levert en
desgewenst monteert in heel Nederland. Onze flexibele projectorganisatie heeft reeds ruim 50 jaar
ervaring in het leveren van maatwerk.
De productie van kunststof gevelelementen vindt plaats bij Kumij te Groningen.
- Staal
De productie 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. Ook kunnen
wij staalspecials produceren in plaatstaal en profielstaal.
De vakmensen van de Rollecate Groep houden in ontwerp, ontwikkeling en uitvoering altijd rekening
met moderne kwaliteitseisen. De sterkte en brandwerendheid van het materiaal zorgen er namelijk
voor dat toepassingen in staal aan veel veiligheidseisen zullen voldoen.
Door gedegen vakmanschap kan de Rollecate Groep de opdrachtgever altijd van deskundig advies
voorzien en daardoor optimale kwaliteit garanderen.
- Service, beheer&onderhoud
Gevelbeheer Nederland, houdt zich bezig met de service en onderhoudsactiviteiten aan gevels.
Gevelbeheer Nederland is een landelijk opererende onderneming op het gebied van service, beheer
en onderhoud van aluminium, kunststof en stalen gevels en geveldelen. Naast het hoofdkantoor,
gelegen in Staphorst, heeft het bedrijf ook vestigingen in Wormer en Rotterdam.
- Advies
Gevelbeheer Nederland beschikt over een eigen onafhankelijke advies afdeling. Deze afdeling
verstrekt adviezen aan gebouwbeheerders, gebouweigenaren en aannemers op het gebied van
(vlies-)gevels, ramen, deuren en kozijnen in aluminium, staal en kunststof.
Voor de verschillende fases voor, tijdens en na de bouw kan Gevelbeheer de opdrachtgever ten
dienste staan met adviezen, beproevingen, constructieberekeningen en periodieke inspecties.
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Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de detaillering, de afdichting, de
oppervlaktebehandeling, de beglazing en dergelijke.
- Glas
FlexGlass is een specialist in de toepassing van glas in zowel interieur als exterieur. Voor al onze
producten en constructies geldt dat deze aan de momenteel geldende normen en het bouwbesluit
voldoen. De specifieke eigenschappen van glas, waaronder doorzicht en licht toetredingsfactoren, zijn
eigenschappen die op een unieke wijze bijdragen tot het optimaliseren van het leefklimaat binnen een
gebouw.
- Composiet
Onder de naam ROCX werkt de Rollecate Groep intensief samen met diverse partners op het gebied
van de toepassing van composiet in de bouw.
1.2

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.
1.2.1 Certificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten:
- Kwaliteitszorg: ISO 9001: 2008
De Rollecate Groep is al sinds vele jaren gecertificeerd volgens de internationaal
erkende standaard voor kwaliteitsmanagement-systemen, ISO 9001.
Het feit dat Rollecate op het gebied van kwaliteit toonaangevend wil zijn, blijkt ondermeer uit het feit
dat het bedrijf reeds in 1994 in het bezit was van dit certificaat.
Al enige jaren geleden ontving de Rollecate dan ook de Gold Award van Lloyd’s. Deze award wordt
verstrekt aan het selecte gezelschap bedrijven dat meer dan 10 jaar is gecertificeerd door Lloyd’s.
- Veiligheidszorg: VCA
Alle bedrijfsonderdelen van de Rollecate Groep die werkzaamheden verrichten op
bouwplaatsen, zijn in het bezit van het VCA-certificaat. Het betreft in dit geval:
- Gevelbeheer Nederland
- Kumij, afdeling Montage
- Rollecate, afdeling Montage
Het VCA-certificaat verplicht ons tot het structureel beheersen van de veiligheid en verkleint de kans
op calamiteiten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door ongevallen.

- Milieuzorg: ISO 14001
In 2011 zijn alle productielocaties van de Rollecate Groep gecertificeerd volgens de
internationale standaard voor milieuzorgsystemen: ISO 14001: 2004.
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Productcertificaten:
- VMRG-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
een onafhankelijke instantie gecontroleerd op de geleverde kwaliteit.
- Alu Eco Keurmerk
Om garantie te bieden dat gebruikt bouw aluminium gerecycled wordt tot nieuwe, hoogwaardige
bouwproducten is de Stichting Alu Eco opgericht door de Vereniging van Aluminium
Systeemleveranciers (VAS) en de VMRG. AluEco bevordert duurzaamheid. 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.
Alle VMRG-bedrijven zijn aangesloten bij de stichting AluEco. Zij onderschrijven daarmee de
doelstelling en zien hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- VKG
Rollecate Groep is al jaren aangesloten bij de VKG. VKG staat voor Vereniging Kunststof
Gevelelementenindustrie. De VKG heeft haar kwaliteit vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Alle
leden van de VKG worden periodiek gecontroleerd op het voldoen aan deze eisen. Deze controles
worden uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Deze certificerende instelling
geeft aan onder andere gevelelementen een keurmerk. Als de gevelelementen voldoen aan de
gestelde eisen wordt het voorzien van het SKG logo.
- KOMO
De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwaliteit in de bouwwereld.
Steeds meer opdrachtgevers werken uitsluitend nog met producten of processen met een
KOMO-kwaliteitsverklaring.
Bouwproducten- en processen die zijn voorzien van een erkend KOMO certificaat voldoen aan de
eisen die op grond van het Bouwbesluit worden gesteld aan de hedendaagse kwaliteitseisen van de
markt. Het spreekt dan ook voor zich dat diverse producten van de Rollecate Groep zijn voorzien van
dit KOMO 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 beschikken, daar waar dit
verplicht is, over een CE-markering.
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2. Strategie en beleid
2.1 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.
2.2 Innovatie
De Rollecate Groep werkt voortdurend aan duurzame innovaties. Hieronder enkele voorbeelden
gegeven van innovaties die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd:
Kunststof stelkader voor prefab bouw:
Het kunststof stelframe is één van de laatste innovaties van Kumij B.V. die een bijdrage levert aan
duurzaamheid.
Het kunststof stelframe wordt aan het kunststof kozijn geklikt, waardoor er een vrijwel luchtdichte
aansluiting ontstaat. Tijdens de productie van het kozijn wordt het kuststof stelframe profiel
(KS-profiel) mee gelast, wat de hoekverbindingen van het kozijn nog sterker maakt.
Groot voordeel van dit systeem is, dat het kozijn in de productie al voorzien kan worden van glas.
Zodra de kozijnen zijn gemonteerd in de HSB elementen, zijn deze meteen compleet wind- en
waterdicht. Doordat alle handelingen geconditioneerd plaatsvinden, kunnen de woningen in kortere tijd
gerealiseerd worden. Het KS aanslagprofiel is niet alleen geschikt voor de HSB elementen maar kan
bijvoorbeeld ook toegepast worden in de betoncasco bouw.
Eland Brandt
De producten van Eland Brandt zijn 6 jaar geleden geüpgrade. Het betreft onder andere de
ventilatieroosters die zijn in te passen in systemen van Buva, Alusta en Duco. Daarnaast worden de
schuifdeuren en -ramen sinds enige tijd volledig van glas voorzien in de fabriek. Dit scheelt veel
transport en dus verbruik van fossiele brandstoffen. De plaatsing vindt hierdoor volledig met kranen
plaats (ARBO).
2.3 Doelstellingen 2012
1.

Het terugdringen van het gemiddelde brandstofverbruik per bedrijfsauto met 5% t.o.v. 2010.
Afgesproken is dat bestuurders van een bedrijfs- of personenauto een vooraf vastgestelde
bandbreedte mogen afwijken van het ANWB normverbruik. Per bestuurder wordt het
brandstofverbruik bijgehouden. De leidinggevenden ontvangen hiervan een overzicht. Als
bestuurders meer dan 15% afwijken worden zij hier door de leidinggevende op aangesproken.

2.

Rollecate stelt zich voor 2012 ten doel om een gevel te ontwikkelen waarin er door middel van
zonnepanelen energie wordt opgewekt. Investeringen worden gedaan om een showmodel te
bouwen bij de vestiging Staphorst. Door deze gevels toe te passen is het mogelijk om grote
energiebesparingen te realiseren.
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3.

Het realiseren van een energiebesparing van 5% bij de locatie Zwerusstraat. Deze doelstelling
dient te worden behaald door de gevel van de productiehal te isoleren.

4.

Het reduceren van de totale afvalkosten met 10%. Deze doelstelling dient met name te
worden gerealiseerd door voortdurend aandacht te besteden aan het belang van
afvalscheiding. Hiervoor zal gerichte voorlichting en instructie worden gegeven.

5.

Het maken van een plan van aanpak naar aanleiding van de energiescan die onlangs bij
enkele bedrijfsonderdelen van de Rollecate Groep is uitgevoerd. Dit plan van aanpak dient in
april 2012 te zijn afgerond waarna de maatregelen om verdere energiebesparingen te kunnen
realiseren, kunnen worden opgestart.

6.

Het in kaart brengen van het jaarlijkse papierverbruik om hiervoor vervolgens
reductiedoelstellingen te kunnen vaststellen.
Het beleid is gericht op een papierloze fabriek. Dit wil zeggen geen uitgeprinte tekeningen
meer maar tekeningen die zijn af te lezen van een beeldscherm. Mailingen dienen zoveel
mogelijk digitaal te worden verstuurd. Inkomende facturen worden ingescand en opgeslagen
in Axapta zodat ze niet meer meerdere malen hoeven te worden gekopieerd ten behoeve van
de factuurcontrole.

7.

Herindeling van het terrein. Om het aantal transportbewegingen te verminderen zal in 2011 de
terreinindeling worden gewijzigd. Het betreft de verplaatsing van de locaties voor opslag van
gereed product, het aanbrengen van belijning op het terrein, verminderen van het aantal in- en
uitgangen etc.

8.

CV installatie Rollecate opleidingscentrum
In het Rollecate opleidingscentrum staat een verouderde verwarmingsinstallatie. Deze
verbruikt meer energie dan wenselijk is. De mogelijkheden en kosten worden op dit moment
onderzocht.

9.

Hoogfrequente -TL productie
De Rollecate Groep stelt zich ten doel om de TL-verlichting in de diverse productielocaties in
2012 te vervangen door hoogfrequente TL-verlichting. Hiermee wordt een reductie van het
energieverbruik gerealiseerd van ca. 50% ten opzichte van de conventionele TL-verlichting.

10.

Standaard dubbelzijdig printen
Om het papierverbruik terug te dringen bestaat de mogelijkheid de printers zo in te stellen dat
deze standaard dubbelzijdig afdrukken. Er wordt naar gestreefd dat er in 2012 altijd
dubbelzijdig wordt geprint daar waar dit mogelijk is.

11.

Solar mogelijkheden nader onderzoeken
Rollecate Groep stelt zich ten doel om de mogelijkheden om gevels te ontwikkelen met
zonnepanelen nader te onderzoeken. Dit moet medio 2012 resulteren in concrete plannen
om verdere invulling te geven aan deze innovatiemogelijkheid.
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3.

Duurzaamheid van producten en diensten

3.1

Duurzame producten

3.1.1 Algemeen

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.
3.1.2 Aluminium
Het basismateriaal aluminium
Aluminium is, na zuurstof en silicium, het meest voorkomende element op aarde. Ca. 8 % van de
aardkorst bestaat uit aluminium. 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. Hierdoor is de
milieubelasting relatief klein. 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
Vanwege het feit dat aluminium bouwproducten een zeer lange levensduur hebben heeft het geruime
tijd geduurd voordat het aanbod van gebruikt aluminium voor het recyclen groot genoeg was om van
een serieuze recyclingketen te kunnen spreken.
Tegenwoordig wordt in Nederland meer dan 95 % van alle bouwaluminium gerecycled en dit
percentage groeit nog steeds.
Het begin van de recyclingketen wordt gevormd door slopers en inzamelaars van gebruikt
bouwaluminium en procesresten. Hier wordt het aluminium ontdaan van toevoegingen als
glas, rubberen overige materialen. Tevens wordt in dit stadium aluminium plaatmateriaal
gescheiden van geëxtrudeerd aluminium vanwege het verschil in legering.
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.
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Uiteindelijk zijn het de fabrikanten van ramen, deuren en gevels die, met het installeren van hun
producten in de bouw, de keten sluiten. Op deze wijze is de recyclingketen van aluminium gesloten
zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.
3.1.2.1

MRPI Aluminium

De VMRG heeft onderzoek laten uitvoeren naar de milieueigenschappen van aluminium
gevelelementen. De methode die wordt gebruikt is gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA).
Deze methode wordt door meerdere toeleveranciers in de bouw gebruikt, en staat bekend onder de
naam MRPI (Milieu Relevante Product Informatie).
Een van de uitgangspunten hierbij is dat een aluminium gevelelement tenminste 75 jaar mee gaat en
dat 95% door recycling wordt teruggewonnen. Voor de bepaling van de LCA worden gegevens
gebruikt met betrekking tot alle milieuaspecten die betrekking hebben op de levenscyclus van een
“standaard” element, met uitzondering van de gebruiksfase.
Er is voor de invulling van de MRPI gekozen voor een bepaald profielsysteem. Het systeem is een 65mm systeem. Het 65-mm systeem is een systeem dat de huidige stand der techniek voor wat betreft
aluminium kozijnen goed weergeeft.
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.
3.1.3 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.
3.1.3.1 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 de nieuwe productietechnieken is
het zelfs mogelijk om staal met een hogere kwaliteit te maken dan het schroot waarvan
het afkomstig is. Staal heeft als eerste materiaal de kringloop gesloten.
Zowel door dit hergebruik als door de schrootwaarde hebben stalen bouwproducten een
positieve restwaarde en resulteert in een forse reductie van de sloopkosten van
gebouwen.
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De productie van staal vergt een hoeveelheid energie die slechts een fractie is van de totale
hoeveelheid energie die een gebouw tijdens haar levensfase (productie, gebruik en sloop) gebruikt.
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.
3.1.4 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. Kunststof voldoet zelfs als enige materiaalsoort
aan de strenge eisen die voor het SBR-passiefhuis aan kozijndetails gesteld worden.
Een belangrijke variabele bij de berekening van de EPC-waarde van een woning is de warmte
doorgangscoëfficiënt van de toegepaste producten en materialen. Uit onderzoek blijkt dat de
rekenwaarde voor kunststof gevelelementen veel te hoog is ingeschat in de standaardberekeningen
2
(forfaitaire U-waarde van 2,4 W/m K). Hierdoor wordt de uitkomst van de berekening nadelig
beïnvloed.
Door gebruik te maken van meer realistische U-waarden wordt er eerder aan de nieuwe prestatieeisen voldaan. De U-waarden van de meest toegepaste kunststof kozijnen lopen uiteen tussen 1,8 en
2
1,4 W/m K.
2

De door Kumij toegepaste K-Vision profielen van Profine liggen tussen de 1,6 en 1,4 W/m K. Met
behulp van deze Ufr-waarde kan de Uw-waarde van het K-Vision kozijn berekend worden. Deze
2
waardes liggen, afhankelijk van het toegepaste glas en/of panelen tussen 1,5 en 1,0 W/m K.
3.1.4.1 MRPI Kunststof
®

De VKG is in het bezit van het MRPI certificaat. Met dit certificaat tonen de VKG leden hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van milieu. Eind 2006 is door INTRON in
opdracht van VKG een milieutoetsing van kunststof gevelelementen verricht.
Op basis van de nieuwste testmethoden is op onafhankelijke wijze de milieubelasting van de hele
levenscyclus onderzocht. Door verdere efficiency in het productieproces en verbetering van het VKG
®
recyclingsysteem zijn de uitkomsten, sinds het laatste MRPI -certificaat, aanzienlijk verbeterd. Het
kunststofkozijn scoort nog beter op milieugebied dan gedacht. Het heeft minimaal hetzelfde, en in vele
gevallen een beter milieuprofiel dan andere kozijnmaterialen.
De levensduurverwachting van K-Vision kunststof kozijnen van Kumij, gemonteerd volgens goed
vakmanschap, zoals voorgeschreven door de VKG, bedraagt:
30 jaar, uitgaande van een nog acceptabele esthetische kwaliteit (door schoonmaken kan
deze periode nog aanzienlijk verlengd worden)
50 jaar, uitgaande van de technische conditie en functionaliteit.
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Kunststof dat niet meer gebruikt kan worden voor profielen wordt verwerkt tot andere kunststof
producten (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.
3.1.5 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 verouderd niet, biedt uitstekend weerstand tegen corrosie, atmosferische en chemische
invloeden (zoals schoonmaakmiddelen). Een goed voorbeeld in dit kader is het onlangs uitgevoerde
project “Dotterlei”. In dit project is het glas dat vrijkwam na de renovatie volledig hergebruikt ten
behoeve van aquariums.
3.1.6 Composiet
Onlangs is het samenwerkingsverband Rocx opgericht. Onder de naam Rocx wordt composiet in de
bouw toegepast. De voordelen van de toepassing van composiet zijn:
- Hoogwaardige en duurzame gevelinvulling
- Optimaal recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Hoge specifieke sterkte
- Composiet: Nibe milieuklasse 1c
3.2 Duurzame diensten
3.2.1 Gevelonderhoud
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) en naar 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.
- 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
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4. Mensen
4.1 Medewerkers
2010
Gem. aantal fte Rollecate
Gem. aantal fte Kumij
Gem. aantal fte Gevelbeheer
Gem. aantal fte Rollecate Noord

2011
251
118
61
46

255
120
61
31

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

2010
8.27
91.73
7.12
78.91
13.98

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim

2010
3,2%
4,3%
6,3%
7,1%
3,6%

2011
4,2%
2,7%
5,5%
8,6%
1,8%

2010
58.145

2011
46.705

Rollecate
Kumij
Gevelbeheer
Rollecate Noord
Rollecate Kft

Opleidingsuitgaven Rollecate
Groep

2011
9.59
90.41
8.53
79.78
11.69

4.1.1 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.

Gevelbeheer Nederland

2008

2009

2010

aantal medewerkers aan het einde van het jaar (incl. tijdelijk personeel)

85

76

74

gewerkte uren (incl. inleenkrachten)

130650

129150

117000

ongevallen met verzuim

0

0

0

Rollecate Montage

2008

2009

2010

aantal medewerkers aan het einde van het jaar (incl. tijdelijk personeel)

46

42

32

gewerkte uren (incl. inleenkrachten)

75105

70200

51750

ongevallen met verzuim

0

0

2
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Kumij Montage

2008

2009

2010

aantal medewerkers aan het einde van het jaar (incl. tijdelijk personeel)

12

12

12

gewerkte uren (incl. inleenkrachten)

19200

19200

19200

ongevallen met verzuim

0

0

0

4.1.2 Opleiding en ontwikkeling
Dit jaar start de Rollecate Groep met een grootschalig opleidingstraject waarbij alle medewerkers
betrokken worden, De Rollecate Academie.
De Rollecate Academie is een scholingstraject van drie jaar voor alle Rollecate medewerkers.
Rollecate wil door middel van scholing iedereen, en daarmee de totale Rollecate organisatie, op een
hoger plan brengen.
Concreet betekent dit dat de medewerkers naast hun normale werkzaamheden de kans krijgen om
met opleiding aan de slag te gaan. Er zullen verschillende scholingsmethoden worden toegepast zoals
“training on the job”, coaching en klassikale lessen.
De medewerkers zullen de komende drie jaar 300 uur per jaar besteden aan opleiding. Van deze
hoeveelheid uren bestaat tenminste 60 uur uit theorie-uren (begeleid door een trainer/docent/coach).
4.2 Samenleving
4.2.1 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 18 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. Het merendeel van de vluchtelingen komt uit
Somalië, Ethiopië, Congo en Angola. Maar ook Irakezen, Syriërs en Serviërs maken deel uit van de
groep. 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.
4.2.2 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
- Niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar (geeft toegang tot HBO)
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Rollecate Opleidingscentrum biedt opleidingen aan op alle vier de niveaus. Zij is jaren gelden 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.
De opleiding duurt 10 maanden, waarna de leerlingen met potentie de mogelijkheid wordt geboden
om door te stromen naar niveau 2. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het toepassen van de
opgedane kennis in de praktijk. Het Rollecate Opleidingscentrum zoekt hiervoor naar stageplekken,
zowel binnen als buiten de Rollecate Groep.
Niveau 2: metaalbewerker
Deze opleiding kent twee richtingen: geveltechniek en constructiebankwerker/lasser.
De opleiding duurt 22 maanden waarin de leerlingen 6 periodes van 4 weken praktijk en theorie
krijgen in het Opleidingscentrum. De overige tijd wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht via
stageplekken.
Naast leerlingen die het VMBO hebben afgerond wordt deze opleiding ook gevolgd door mensen die
uit een uitkeringssituatie komen.

Niveau 3 en 4: middenkader engineering excellent
Dit is de speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde BBL versie van de BOL opleiding Middenkader
Engineering. In deze opleiding wordt in korte tijd (3 in plaats van 4 jaar, 16 uur in plaats van 40 uur per
week 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 worden gebruikt. Deze op maat gemaakte vooropleiding is
omgedoopt tot het Rollecate Taalhuis. Leerlingen die het Taalhuis goed doorlopen, krijgen (naast een
certificaat) een plaats in de niveau 1 assistentenopleiding aangeboden.
4.2.3 De resultaten
Maar liefst vijftien procent van het personeelsbestand van Rollecate heeft een opleiding gedaan bij
Rollecate Opleidingscentrum. De afgelopen vijf jaar waren er gemiddeld 40 leerlingen in opleiding.
Bij de laatste diplomering, in juni 2011, hebben 32 mensen een diploma behaald. Dertig procent is nu
aan het werk bij Rollecate, dertig procent is verder gaan leren (niveau 2, 3 en 4), twintig procent kwam
in dienst bij zijn detacheringbedrijf en de laatste twintig procent ging iets totaal anders doen.
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5. Milieu
5.1 Energie
5.1.1 Cijfers
Elektriciteitsverbruik
e

Locatie
Kantoor Zwerusstraat
Productie Rollecate
Wassebaliestraat
Kumij

Verbruik 2010
136.042 KWh
449.742 KWh
194.338 KWh
992.000 KWh

Verbruik 1
halfjaar 2011
70.218 KWh
216.048 KWh
104.007 KWh
587.600 KWh

Gasverbruik
Locatie
H. G. Zwerusstraat
Aluminium hal
Meter Industrieweg
Oud kantoor
Opslaghal
Wassebaliestraat
Kumij
Rollecate Noord
Gorter/Eland Brandt

Verbruik 2009
10.183 m3
39.084 m3
60.818 m3
9.270 m3
8.763 m3
5.435 m3
97.300 m3

Verbruik 2010
13.197 m3
40.319 m3
56.880 m3
11.176 m3
6.043 m3
5.858 m3
82.100 m3
32.519 m3
35.807 m3

Verbruik
e
1 halfjaar 2011
5.232 m3
17.724 m3
20.734 m3
4.625 m3
3.791 m3
4.562 m3
20.494 m3
30.517 m3
18.595 m3

5.1.2 Maatregelen
Rollecate Groep ziet energiebesparing als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit blijkt
met name uit de vele maatregelen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd om een
energiebesparing te realiseren. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die in het
afgelopen jaar zijn doorgevoerd.
Isolatie glas school/kantine
In 2011 is het gehele schoolgebouw (inclusief kantine) voorzien van isolatieglas. Het oude enkel glas
isoleerde dermate slecht dat het energieverbruik erg hoog was.
Led verlichting school/kantine
Na de verbouwing in de school en de kantine is er gekozen voor led verlichting. Deze verlichting
verbruikt een fractie van de conventionele verlichting.
Roldeuren opslaghal
De roldeuren in de opslaghal stonden vaak onnodig open. Om dit te voorkomen is er gekozen voor
een systeem dat de deur na een aantal seconden automatisch sluit. Hierdoor gaat er een minimale
hoeveelheid warme verloren bij het openen van de deuren. Ook zijn de toegangsdeuren bedienbaar
met behulp van afstandbediening hetgeen de tijd dat de deuren geopend zijn tot een minimum
beperkt.
Warmte compressor
Met de warmte welke de compressor produceert, kan de productiehal verwarmt worden. De
compressor draait jaarlijks ongeveer 4500 uur met een vermogen van ruim 16kW. In totaal is dit 72000
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kWh. Voor elke 10 kWh wordt met een warmte terugwinning systeem 1 m3 gas bespaard. Deze
maatregelen levert dus een besparing op van in totaal 7200 m3 gas per jaar.
Papier besparing
Communicatie vindt sinds juli 2011 zo veel mogelijk via e-mail plaats en zo weinig mogelijk per post.
Dit zorgt voor een significante papierbesparing.
Licht bewegingsmelders
Er zijn in de afgelopen jaren zo veel mogelijk bewegingsmelders geplaatst. Onder andere op de
volgende plaatsen: Toiletgroepen productie Staphorst, Gangen Rollecate opleidingscentrum,
Toiletten Rollecate opleidingscentrum, Lichtdruk Staphorst, Toiletgroepen productie Leeuwarden,
kantoren Rollecate hoofdkantoor.
5.2 CO2
De CO2-productie voor de Rollecate Groep is in kaart gebracht en wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Rollecate
Categorie
Brandstofverbruik
Gas
Goederenvervoer
Totaal

CO2-uitstoot 2010
1.241,48 ton
304,76 ton
11,16 ton
1.557,4 ton

Kumij
Categorie
Brandstofverbruik
Gas
Goederenvervoer
Overig
Totaal

CO2-uitstoot 2010
204,84 ton
182,52 ton
23,88 ton
1,4 ton
408,64 ton

De Rollecate Groep heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2015 een absolute reductie van 10% te
hebben gerealiseerd. Rollecate en Kumij hebben hun CO2 profiel openbaar gemaakt op de website:
www.co2reductieindebouw.nl. Hieruit blijkt dat de Rollecate inmiddels niveau 3 heeft bereikt.
5.3 Vervoer
5.3.1 Beleid
Ongeveer 130 medewerkers van de Rollecate Groep rijden in een auto van het
bedrijf. Zodra een bedrijfsauto aan vervanging toe is, wordt bij het bepalen van
de vervangende auto gekeken naar het energielabel.
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.
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Label

5.3.2 Cijfers

A

21

B

42

C

60

D

7

126

E

1

6

F

Gegevens 2011 wagenpark Rollecate Groep:

Type

Aantal

Type

Aantal

Bedrijfsauto's

39

Diesel

Personenauto's

93

Benzine

Totaal

132

Totaal

Aantal

1

Totaal

132

132

Getankte liters

Gereden km

Gem. brandstofverbruik
(km / liter)

Auto’s met A-label

38.861

651.208

16,76

Auto’s met B-label

107.388

1.737.987

16,18

Auto’s met C-label

141.759

1.629.624

11,49

Auto’s met D-label

21.943

320.047

14,59

Auto’s met E-label

1.867

29.595

15,85

Label

Auto’s met F-label
Totaal

3.483

32.466

9,3

315.301

4.400.927

13,96

* gegevens betreffen de periode juli 2010 t/m juni 2011

5.5 BREEAM - Building Research Establishmental Assessment Method
De BREEAM-norm is een initiatief van de Dutch Green Building Council. Rollecate is
participant van de Dutch Green Building Council. De BREEAM-norm is een
beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen.
In tegenstelling tot andere keurmerken beoordeelt BREEAM niet alleen het gebouw zelf maar ook het
beheer ervan en de manier waarop de uiteindelijke huurders het gebruiken.
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)
In welke categorie een gebouw valt, is afhankelijk van de score die wordt behaald. De norm kent 9
categorieën waarin credits kunnen worden gescoord. Elke categorie heeft een bepaalde
wegingsfactor (in procenten aangegeven):
Management (12%)
Gezondheid (15%)
Energie (19%)
Transport (8%)
Water (6%)
Materialen (12,5%)
Afval (7,5%)
Landgebruik en Ecologie (10%)
Vervuiling (10%)
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Met name op de terreinen “materiaal” en “energie” kunnen de producten en diensten van de Rollecate
Groep een bijdrage leveren aan het verkrijgen van de benodigde credits om het BREEAM predicaat
aan een gebouw te kunnen toekennen. Een voorbeeld: er worden credits verdiend als de mate van
daglichttoetreding binnen de verblijfsruimten voldoet aan de gestelde eisen van visueel comfort. Ook
worden er eisen gesteld aan de isolatiewaarde van een gebouw. Ook hierin vervult de gevel een
belangrijke rol.
Rollecate Groep beschikt over diverse “BREEAM -experts” om de klant optimaal te adviseren en te
begeleiden bij de keuze van toe te passen materialen en systemen.
5.7 Afval
Verkwisten is niet meer van deze tijd. Dit geldt ook voor het afval en de oude
kunststof kozijnen van Kumij. Alles wat her te gebruiken is, zorgt voor minder
belasting van het milieu. Kumij neemt deel aan het VKG recyclingsysteem. Sinds 1 januari 2007 werkt
de Vereniging Kunststof gevelelementen (VKG) in dit recyclingsysteem volgens het ‘cradle to cradle’
principe. Hiermee is de inzameling van gebruikte kunststof gevelelementen structureel verbeterd, de
efficiency verhoogd en wordt het milieu minder belast.
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. Het systeem heeft een
landelijke dekking en staat open voor zowel professionele als particuliere partijen. De controle op het
systeem wordt georganiseerd door de VKG.
Het VKG recyclingsysteem speelt een voortrekkersrol in het nationaal stimuleren van recycling van
kozijnen. VKG is betrokken geweest bij het opstellen van de spelregels voor duurzaam inkopen in
samenwerking met Agentschap NL (in opdracht van het ministerie van VROM). Volgens deze criteria
zullen nationale en lokale overheden hun inkoopbeleid gaan vormgeven.
Onze profielproducent Profine hield zich al bezig met recycling, toen er van een milieudiscussie nog
geen sprake was. Al meer dan 40 jaar wordt het afval dat vrijkomt bij de productie direct gerecycled
als kostbare grondstof. 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)
gerecycled kunststof.
Naast het milieu zijn de exploitatiekosten minstens zo belangrijk. Kunststof kozijnen scoren het best
op duurzaamheid en exploitatiekosten. Tot wel 40% lager dan houten kozijnen. Dit blijkt uit recent
onderzoek van Multi Consultants, adviesbureau voor bouwkosten en bouwtechniek in opdracht van
VKG.
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.
Voor het glas is de Rollecate Groep verbonden aan Vlakglas Recycling Nederland. Jaarlijks genereert
de woning- en utiliteitsbouw vele duizenden tonnen aan vlakglas afval. De stichting Vlakglas Recycling
Nederland zet zich in voor het systematisch verzamelen en recyclen van dit afval. Door vlakglas afval
Pagina 18 van 19
Duurzaamheidsverslag 2011
Rollecate Groep

gescheiden van ander bouwafval te verzamelen en te recyclen wordt het milieu gespaard. 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. Recycling is daarom in maatschappelijk opzicht een belangrijke zaak.
Om het gehele traject te financieren is door de overheid een verplichting opgelegd tot het betalen van
een verwijderingsbijdrage. Het heffen van deze verwijderingsbijdrage is gestart op 1 januari 2003.
Iedere importeur en/of producent die isolerend dubbelglas in Nederland op de markt brengt, is
2
verplicht € 0,50 per m af te dragen aan Vlakglas Recycling Nederland. Deze bijdrage wordt
doorberekend aan de consument door de leverancier van de kozijnen (vergelijk de
verwijderingsbijdrage op apparatuur). De administratie rondom en de inning van de
verwijderingsbijdrage wordt uitgevoerd door de Onafhankelijk Administratie Vlakglas (OAV).
5.7.1 Cijfers Rollecate
Omschrijving
Herbruikbaar Bedrijfs- & sloopafval
Bouw- en sloopafval
Aluminium
Folie
Glas
B-hout
Vlak combinatieglas
Overig glas
Bedrijfsafval
Tonercassettes / inktjet
IJzer
RVS

e

2010

1 helft 2011
10 ton
172 ton
59 ton
7 ton
230 ton
20 Ton
30 ton
1 ton
8 ton
0,8 ton
6,6 ton
2,53 ton

3.5 ton
36.1 ton
66,6 ton
2.1 ton
135.1 ton
13.6 ton
8.6 ton
2.9 ton
0.11 ton
4.06 ton
-

5.7.2 Cijfers Kumij
Kunststof afval

omschrijving
Kunststofafval

1e helft 2011
kg

2009
kg
195.531

99.970

Overig afval
afvalstroom
Kantoorafval
bouw- en sloopafval
hout, kwaliteit A
hout, kwaliteit B
papier/karton
Puin
Vlakglas

hoeveelheid in kg
2009
49.400
16.640
1.000
9.060
11.900
8.960
12.240

hoeveelheid in kg
1e helft 2011
31.040
12.700
4.360
6.140
6.480
0
6.990
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