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Voorwoord
Is

In dit 6e MVO-jaarverslag wordt stilgestaan bij de resultaten die behaald zijn op dit gebied in 2016, tevens wordt de ambitie voor 2017 besproken. De woningbouw trekt verder aan, hoewel in een lager tempo dan gewenst. Het tekort aan bouwgrond en vakkundig personeel is een
probleem, toch is het perspectief stukken beter dan de laatste jaren. Het hoogtepunt voor Holonite in 2016 is, zonder twijfel, het behalen van het
'C2C Silver label'. Voor Holonite een lang gekoesterde wens omdat op dit niveau sprake is van echt schone materialen, dat wil zeggen geen
carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen. In een gezamenlijke ontwikkeling met Akzo is het gelukt om onze Cobalt versneller te vervangen door een duurzamer exemplaar. Verder werd gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden van subsidie voor zonnepanelen, de eerste
resultaten van dit onderzoek worden in 2017 verwacht. De C2C Bouwgroep, een initiatief van onder andere Holonite, groeit gestaag door.
Inmiddels zijn meer dan 20 gecertificeerde bedrijven lid. In de 2016 werd een geslaagd event georganiseerd en de plannen voor het volgende
congres zijn gereed. Gezamenlijk lukt het beter om de boodschap met betrekking tot gezonde materialen te verkondigen. Langzamerhand starten
meer projecten waarbij C2C materiaal is voorgeschreven. De stappen die wij nemen op het gebied van duurzaamheid worden waarschijnlijk iets
kleiner, we gaan echter wel door, zoals verder in dit verslag valt te lezen.
Wij wensen u veel leesplezier.
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Duurzaam ondernemen
Is

Als organisatie neemt Holonite in
het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen verantwoordelijkheid voor de effecten
van de bedrijfsactiviteiten op
mens en milieu. Dit vertaalt zich
in producten die geproduceerd
worden op basis van verantwoord gedrag. Daarnaast maakt
Holonite bewuste keuzes om de
balans te bereiken tussen People,
Planet en Profit. Door middel van
het creëren van waarde op economisch, ecologisch en sociaal
gebied hoopt Holonite ook zijn
toeleveranciers en opdrachtgevers te inspireren tot verankering
van MVO in de organisatie.
end jaar laten weten.
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Cradle to Cradle gecertificeerd
Holonite is op product- en procesniveau uitvoerig onderzocht en dat heeft in 2013 geresulteerd in een Cradle to Cradle certificaat Basic.
Het uiteindelijke doel van Holonite in het kader van Cradle to Cradle is, om o.a. Holonite producten die aan het einde van hun levensduur
zijn volledig her te gebruiken en om te zetten in nieuwe Holonite producten.
Na de behaalde Cradle to Cradle Basic (2013) en Bronze (2014) certificering heeft Holonite op 10 november 2016 ruimschoots voldaan aan de eisen
die aan de Silver certificering zijn verbonden. Holonite producten zijn vanaf die datum dan ook Silver gecertificeerd met uitzondering van de kleuren
Granbianco (2) en Grannero (4). Standaard worden Holonite producten in Bronze uitvoering geleverd. Prijzen en levertijden voor Silver producten zijn
op aanvraag.

Van onderzoek naar 100% gerecycled product
Met enige trots kijken we terug op de afgelopen jaren waarin duurzaam ondernemen steeds een grotere rol is gaan spelen. In 2010 zijn
we gestart met een uitvoerig onderzoek naar Holonite op product- en procesniveau in het kader van de Cradle to Cradle certificering.
Het onderzoek is een continu proces dat de volledige productieketen omvat. In de praktijk betekent dit dat het gehele productieproces, in
nauwe samenwerking met de geselecteerde leveranciers, telkens opnieuw wordt bekeken. Dit onderzoek is tijdrovend en kostbaar, maar

hj

heeft in de beginfase over de gehele linie al voor een flink aantal verbeteringen gezorgd. Voorbeelden op productniveau zijn biobased

TM

producten die voor 90% uit natuurlijke grondstoffen bestaan en lichtgewicht producten die vervaardigd zijn uit een geheel nieuw mengsel.
Bovendien heeft een uitgekiende engineering lichtere producten opgeleverd die, dankzij een reductie van materiaal, montagevriendelijk
zijn. Het uiteindelijke doel van dit proces bij Holonite is om een 100% recyclebaar product in handen te hebben.

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Het Cradle to Cradle principe
Cradle to Cradle is een innovatieve, positieve en inte-

Het Silver certificaat is toegekend door het in de VS gevestigde Cradle
to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) en uitgereikt aan Holonite
door EPEA Nederland. C2CPII is een non-profit organisatie die dient als
onafhankelijk beoordelaar voor Cradle to Cradle productcertificatie. Het
instituut werkt samen met vooraanstaande personen uit de academische
wereld, overheden en het bedrijfsleven aan het implementeren van haar
standaard voor de beoordeling en het continu verbeteren van producten, gebaseerd op vijf categorieën: materiaalzuiverheid en -herbruikbaar-

grale benadering van duurzaamheid, die niet uitgaat
van reductie, maar van onbeperkt hergebruik van
grondstoffen: „afval is voedsel“. Binnen de Cradle to
Cradle filosofie staan vijf hoofdcriteria centraal: grondstoffen, recyclingpotentieel, energiegebruik, waterbeheer en arbeidsomstandigheden. Er zijn momenteel vijf
niveaus van certificatie: basic, brons, zilver, goud en
platina.

heid, energie- en waterbeheer en het sociaal welzijn. Deze kernwaarden
worden bij iedere certificering en hercertificering aangescherpt. De Pro-

Sanne van den Dun-

ductscorecard van Holonite op http://www.c2ccertified.org/products/

gen van EPEA Neder-

scorecard/holonite,de website van C2CPII, bewijst dat Holonite de Silver

land reikt het Cradle

certificering met lof heeft behaald. Wat betreft de onderwerpen materiaal-

to Cradle Silver cer-

herbruikbaarheid en energiebeheer is het bedrijf zelfs op niveau ‘’Gold’’

tificaat uit aan Paul

gewaardeerd.

Konings
Holonite.
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Cradle to Cradle Bouwgroep
In 2015 werd de C2C Bouwgroep opgericht. Holonite was een van de oprichters.
Het doel van deze stichting is het verspreiden van het gedachtengoed m.b.t. duurzame materialen.
Inmiddels groeit de Bouwgroep naar meer dan 20 bedrijven.
In 2016 werd onder andere een seminar georganiseerd in Rotterdam bij IC DuBo met meer dan 120 bezoekers.
Verder werd gezamenlijk met Mosa, Ahrend en Desso in Amsterdam in de Architectenshowroom een ‘C2C Café’ georganiseerd.
Beide events werden met name door architecten en ontwikkelaars bezocht, maar ook door lokale overheden waar de interesse voor C2C toeneemt.

Cradle to Cradle Bouwgroep
De C2C Bouwgroep is een initiatief van Deventer Profielen en bestaat
uit bouwgerelateerde bedrijven die de circulaire economie omarmen
en beschikken over een of meerdere Cradle to Cradle certificaten of
bezig zijn met het certificeringstraject. Het doel van de bouwgroep is
het delen van kennis, andere bedrijven in de bouwsector inspireren
en samen met andere aangesloten bedrijven (founders) C2C ambassadeurs vormen voor de bouw.
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Maatschappelijke projecten
Gezondheid & veiligheid

Holonite is als werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Daarom worden op plaatsen
waar het noodzakelijk en mogelijk is ergonomische hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Ook zijn alle medewerkers voorzien van
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Duurzame inzetbaarheid
In 2016 heeft Holonite door een extern bureau een onderzoek laten uitvoeren onder de projectnaam 'Veilig
werken' naar de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit onderzoek heeft diverse aandachtspunten
en aanbevelingen opgeleverd. In samenspraak met de
ondernemingsraad zullen we gezamenlijk stappen gaan
zetten om de medewerkers in gezonde toestand tot hun
pensioenleeftijd inzetbaar te laten zijn.

Participatiewet
Het beleid van Holonite is er mede op gericht om medewerkers met
een afstand tot de arbeidsmarkt te werk te stellen. In samenwerking met
de WSV (regionaal werkvoorzieningsschap) het UWV en de gemeente
worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor
het invullen van een werkplek. Indien na een proefplaatsing blijkt dat
er sprake is van een match dan wordt deze medewerkers een contract
aangeboden.
De afgelopen jaren heeft Holonite bij de uitbreiding van haar personeels-

Arbeidsvoorwaarden
In samenspraak met de ondernemingsraad heeft Holonite eigen
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden opgesteld, die

bestand in eerste instantie steeds onderzocht of er in het “doelgroepenregister” van de participatiewet kandidaten voorhanden waren. Dit heeft er
toe geleid dat er inmiddels drie medewerkers, uit meerdere generaties,
naar volle tevredenheid werkzaam zijn bij Holonite.

zonder meer goed genoemd kunnen worden. Daarnaast biedt
Holonite werknemers (die Nederlands niet als moedertaal hebben) een taalcursus aan zodat zij hun, zowel mondelinge als
schriftelijke communicatie kunnen verbeteren.

Taalcursus
In 2015 heeft Holonite mede het Taalakkoord ondertekend. Al meer
dan 15 jaar verstrekt Holonite taalcursussen aan werknemers die Nederlands niet als moedertaal hebben. Holonite commiteert zich aan
het akkoord en beloofd hiermee aandacht te blijven besteden aan
de taalontwikkeling van werknemers die slecht Nederlands spreken.
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Stichting Ondersteuning
Gehandicapten Nederland
Holonite ondersteunt maatschappelijke projecten en toont betrokkenheid bij diverse kleinere maatschappelijke doelen en
fondsen in geld of tijd. De afgelopen jaren heeft Holonite Stichting Ondersteuning Gehandicapten met een bijdrage in geld
gesponsord. Naast dit initiatief stelt Holonite ook werkplekken
ter beschikking voor mensen met een arbeidshandicap. En sinds
enkele jaren is Holonite subsponsor van de stichting Welzijn
Gehandicapten Nederland om ''hun'' droom waar te maken.
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Duurzame leverancier.nl

Is

In het kader van de Meerjarenafspraak
energie-efficiency 2005-2020 (MJA-3)
van de federatie NRK heeft Holonite de
intentie uitgesproken om door uitvoering
van het opgestelde Energie-Efficiency-Plan
(EEP) een verbetering van minimaal 20,5%
over de periode 2013-2016 te realiseren.
Door uitvoering van de beoogde verbeteringen ligt Holonite voor op de geplande
energiebesparingen. Hieronder vallen onder andere onze Premax+ laagreliëfdorpels, lichtere muurafdekkers en raamdorpels, maar ook de vervanging van minder
efficiënte kachels voor verwarming van de
productieruimte.
In 2016 zal een hernieuwde EEP opgesteld worden met het doel in de komende
jaren verdere energiebesparingen te beIs
reiken.

Vanuit de gegevens, zoals o.a. ingevoerd
op de website www.duurzameleverancier.
nl, kan geconcludeerd worden dat Holonite een jaarlijkse reductie realiseert in de
Co2-footprint.
Gerelateerd naar de productieomvang is
de Co2-footprint, zoals weergeven in de
staafdiagram, jaarlijks afgenomen.
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Door de inspanningen is de CO2-footprint per productieomvang sinds 2013 continu gedaald.
In 2016 is een nieuw Energie-Efficiëncy-Plan voor de periode 2017-2019 opgesteld. Deze wordt momenteel beoordeeld door de RVO. Met het plan wordt
voldaan aan de doelstellingen zoals omschreven in het MJA-3 convenant.

