jaarverslag 2011
duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

voorwoord
Als toonaangevende producent van uit gegoten composietsteen vervaardigde
gevel- en afbouwelementen heeft Holonite de ambitie zich te blijven ontwikkelen. Niet alleen op economisch maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.
Verduurzaming wordt de norm en is essentieel voor de continuïteit van bedrijven
in de bouwsector. Het thema duurzaamheid staat derhalve hoog op de agenda
binnen onze organisatie.
In dit eerste MVO-jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Wanneer u het
verslag van a tot z doorneemt, blijkt dat er vele interessante ontwikkelingen
waarneembaar zijn binnen onze organisatie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Holonite heeft het afgelopen jaar actief invulling
gegeven aan deze ontwikkelingen. Ook de komende jaren gaan wij hier onverminderd mee verder. Volgend jaar volgt een nieuwe meting; die resultaten zijn te
verwachten in het MVO-jaarverslag 2012 dat verschijnt in mei 2013.
Wij wensen u veel leesplezier.
Directie
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over Holonite
Sinds 1969 is Holonite de naam op het gebied van gegoten
composietsteen in Nederland. Als producent van onder andere
onderdorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers
heeft Holonite binnen de bouw en de kozijnindustrie een leidende positie verworven als ISO-gecertificeerde leverancier van
hoogwaardige afbouwelementen. Naast de rol van producent
vervult Holonite ook steeds vaker de rol van ontwikkelaar van
systemen en concepten. Hiermee heeft Holonite bewezen niet
meer uitsluitend een producent van prefab bouwelementen voor
de reguliere bouw te zijn, maar een partner en een meedenker
binnen de bouwkolom.
In een markt waarbinnen conceptueel denken gemeengoed aan
het worden is, ontwikkelt Holonite in opdracht van en in samenwerking met voorschrijvers en andere marktpartijen oplossingen die meer mogelijkheden bieden dan individuele producten.
Hiermee speelt Holonite in op wensen van de architect en is
gegoten composietsteen functioneel en esthetisch tegelijk.
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Onze missie
Holonite streeft er naar, vanuit een jarenlange ervaring met het produceren
van gegoten composietsteen, een milieuverantwoorde bijdrage te leveren
aan het duurzaam verfraaien van onze leefomgeving. Holonite wil zich hierbij
profileren als co-innovator door bouwconcepten te ontwikkelen samen met
andere partijen. Holonite is marktgedreven en continu op zoek naar nieuwe
afzetperspectieven. Partnerschap en de marktgedrevenheid zorgen samen voor
de wens co-innovatief te zijn.

Onze kernwaarden
sociaal
aandacht voor welzijn, veiligheid, gezondheid en omgeving

innovatief
door als co-innovator samen met marktpartijen concepten te ontwikkelen

integer
respect voor het individu en betrouwbaar binnen de samenleving

ondernemend
voortdurend benutten van kansen, ook in nieuwe product- en marktcombinaties
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Gegoten Composietsteen
Gegoten composietsteen bestaat uit een hoogwaardig composietmengsel,
waarin verschillende vulstoffen (o.a. pigment en natuursteengranulaat) vermengd zijn met een bindmiddel. Een van de unieke eigenschappen van Holonite gegoten composietsteen is dat koudebruggen dankzij het karakter van
het bindmiddel worden bestreden, terwijl toeslagmiddelen tegelijkertijd garant
staan voor een natuurlijke uitstraling van het product.

Beleidsverklaring:
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
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 de 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 (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal
gebied (People) hoopt Holonite ook zijn toeleveranciers en opdrachtgevers te
inspireren tot verankering van MVO in de organisatie.
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People
Gezondheid & veiligheid
Holonite is als werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek van werknemers.
Daarom worden op plaatsen waar het noodzakelijk en mogelijk is ergonomische hulpmiddelen ter
beschikking gesteld. Ook zijn alle medewerkers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Arbeidsvoorwaarden
In samenspraak met de ondernemingsraad heeft Holonite eigen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden opgesteld, die zonder meer goed genoemd kunnen worden. Een pensioenregeling met een
gegarandeerde uitkering maakt hier onder andere deel van uit. Daarnaast biedt Holonite werknemers
(die Nederlands niet als moedertaal hebben) een taalcursus aan zodat zij hun, zowel mondelinge als
schriftelijke, communicatie kunnen verbeteren.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is sinds enkele jaren een speerpunt van de afdeling P&O. Dankzij een actief preventiebeleid is het ziekteverzuim bij Holonite in de loop der jaren gereduceerd tot 4%.

Maatschappelijke/culturele projecten
Holonite ondersteunt maatschappelijke projecten en toont betrokkenheid bij diverse kleinere maatschappelijke doelen en fondsen door ondersteuning in geld of tijd.

Ziekteverzuim 2009 t/m 2011

Leeftijdsopbouw
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Planet
Bouwstoffenbesluit
Holonite neemt verantwoordelijkheid middels een actieve inzet om verantwoorde en duurzame producten en
diensten aan te bieden aan klanten. Een onderdeel daarvan is dat gegoten composietsteen voldoet aan het
Bouwstoffenbesluit. Dit resulteert o.a. in onderstaande feiten:
• de verwerkte mineralen in gegoten composietsteen zijn afkomstig uit reststofstromen;
• door grootte- en sterktefactoren bevatten Holonite-producten weinig materiaal t.o.v. een relatief licht gewicht;
• gegoten composietsteen behoeft geen intensieve oppervlaktebehandeling, is onderhoudsvrij en dankzij het
bindmiddel koudebrugonderbrekend;
• gegoten composietsteen loogt niet uit

onderzoek & Analyse
Het produceren van verantwoorde en duurzame producten en diensten en het verbeteren van huidige producten
en diensten vereist de nodige investering in o.a. tijd en kennis. In dat kader voert Holonite regelmatig onderzoeken uit. In het productieproces worden continu onderzoeken verricht en verbeteringen doorgevoerd om de
milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwde producten onderzocht
die de CO2-footprint tot een minimum beperken. Holonite werkt nauw samen met leveranciers om deze doelstellingen te realiseren. Ook externe bedrijven verschaffen Holonite nieuwe inzichten door middel van analyses en
scans. Voorbeelden hiervan zijn een LCA- studie uitgevoerd door TNO (nr: 98PO/PV571) en een milieuindexonderzoek uitgevoerd volgens het TWIN-model.
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Planet
Milieuscan
In juli 2011 is een milieuscan uitgevoerd door Spring Associaties. Uit de rapportage
is te herleiden dat Holonite voldoet aan alle geldende wetten op het gebied van veiligheid en milieu. Aan de hand van vastgestelde prioriteiten in de rapportage, heeft
Holonite afgelopen jaar in de modificatie van grondstoffen voorname verbeteringen
doorgevoerd. Holonite streeft er naar in 2012 Cradle to Cradle gecertificeerd te zijn.

Duurzaamheidsscan
Het afgelopen jaar heeft Holonite twee maatregelen genomen:
• de uitstoot sterk gereduceerd (ca. 5000 kg/jaar);
• het gasverbruik flink gereduceerd door de lucht uit de stofafzuiginstallaties na
filtering retour te blazen in de productiehal (afzuigcapaciteit ca. 22.000 m³/uur).
Met het doorvoeren van deze maatregelen heeft Holonite van de gemeente Tholen
een duurzaamheidsscan gewonnen. Deze scan is aangeboden door ingenieursbureau CSO.

CO2-neutraal met PostNL
Holonite verstuurt de post CO2 -neutraal met PostNL.
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Profit
De Milieubarometer / CO2-footprint
De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en CO2-footprint eenvoudig en snel
inzichtbaar maakt. In een oogopslag is te zien welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de totale
milieuscore en bijbehorende kosten in de bedrijfsvoering. Uiteindelijk vormt het geheel een overzicht
aan maatregelen waarmee milieu en kosten bespaard kunnen worden.
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De resultaten:
Dankzij het gebruik van de Milieubarometer heeft Holonite de CO2 -uitstoot sterk kunnen reduceren.
De reductie is grotendeels gerealiseerd door het gasverbruik te verminderen en gebruik te maken van
groene bronnen. Sinds 2010 gebruikt Holonite groen gas en groene elektriciteit.
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Energieverbruik:
Holonite is aangesloten bij het convenant MJA-3 van de NRK. Onderdeel van dit traject is het periodiek
opstellen van een energiebesparingsplan. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om het
energieverbruik te reduceren:
• overheaddeuren zijn voorzien van afstandsbedieningen (deuren staan niet onnodig open);
• de lucht uit de stofafzuiginstallaties  wordt na filtering retour geblazen in de productiehal;
• vrijkomende warmte van compressors wordt gebruikt;
• persluchtgedreven motoren zijn vervangen door elektromotoren.
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De toekomst
Dit MVO-jaarverslag heeft u beknopt laten kennismaken met concrete
resultaten die Holonite behaald heeft op het gebied van duurzaamheid. Om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in onze organisatie een duidelijk toekomstperspectief mee te geven, zijn er in dit
rapport verschillende duurzaamheidsambities geformuleerd. Deze
ambities liggen voornamelijk op het gebied van productverbetering,
energiebesparing en Cradle to Cradle certificering. Op al deze vlakken
wil Holonite zich ontwikkelen en blijven verbeteren. Duurzaamheid is
hierbij permanent aanwezig en zal in de toekomst, in de vorm van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, worden verankerd in onze
organisatie.
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