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Voorwoord
In dit 5e MVO-jaarverslag staan we stil bij de ontwikkelingen van 2015
en kijken we vooruit naar 2016.
Gelukkig was afgelopen jaar sprake van duidelijk herstel in de woningbouwmarkt. Het consumentenvertrouwen nam toe en de marktomstandigheden lijken voorlopig gunstig te blijven.
Opmerkelijk waren de eerste aanvragen met betrekking tot biobased
materiaal, verder viel op dat de belangstelling voor het thema ‘circulair
bouwen’ duidelijk toeneemt.
De verwachte volgende stap in C2C certificering (naar ‘Silver') is niet
gezet in 2015. Bottleneck is slechts één specifiek component in onze
additieven. Doordat een nieuw product moet worden ontwikkeld is sprake van enige vertraging. Verwacht wordt hier in 2016 verdere stappen
te kunnen zetten.
De C2C Bouwgroep is een succes. Holonite is als medeoprichter vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting, inmiddels zijn er 14 leden
aangesloten en is een eerste seminar succesvol verlopen. Daarnaast
is het als groep eenvoudiger om de stap naar de overheid te maken,
teneinde bestekken om te turnen naar het gebruik van duurzame materialen.
Een opmerkelijk moment voor ons in 2015 was het zetten van de handtekening onder het Taalakkoord van minister Asscher. Hiermee spreekt
Holonite commitment uit m.b.t. het ondersteunen van medewerkers met
een taalachterstand.
Hoewel het ‘laaghangende fruit’ inmiddels wel geplukt is en het maken
van grote stappen steeds lastiger wordt, is er voor 2016 nog voldoende
uitdaging op het gebied van duurzaamheid. In hoeverre dat succesvol
verloopt zullen we begin volgend jaar laten weten.
Wij wensen u veel leesplezier,
Paul Konings
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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.
Op 11 juni 2014 heeft Holonite van EPEA Nederland het Cradle to
Cradle Bronze certificaat in ontvangst mogen nemen. Deze mijlpaal
werd ter plaatse bij het bedrijf gevierd samen met stichting Urgenda,
diverse experts en Zeeuwse bestuurders, wethouders, ondernemers en
ook overige geïnteresseerden.

TM

Cradle to Cradle Silver
Met enige trots kijken we terug naar de afgelopen drie jaar waarin
in 2013 alle Holonite producten bekroond zijn met een Cradle
to Cradle certificaat. Een klein jaar later hebben we in 2014 het
Cradle to Cradle brons certificaat in ontvangst mogen nemen. En
vanzelfsprekend hadden we deze stijgende lijn graag voort willen
zetten, maar de verwachte volgende stap (alle Holonite producten
Cradle to Cradle Silver) hebben we helaas nog niet kunnen maken. Momenteel staan we nog voor de technische uitdaging om
bepaalde componenten in onze additieven te verbeteren. Hiervoor
moet een nieuw product worden ontwikkeld en dat heeft een vertragende werking op de voortgang van het certificeringsproces. Om
toch enigszins aan onze ambitie tegemoet te komen, hebben we
besloten om een productrange te ontwikkelen die Cradle to Cradle
Silver gecertificeerd is. Tegelijkertijd met de hercertificering van ons
Cradle to Cradle Brons certificaat zal deze lijn voor eind 2016 operationeel zijn. Vanaf dat moment zullen er een aantal producten in
Cradle to Cradle Silver versie verkrijgbaar zijn. Dit besluit geeft ons
ruimte en inzicht om naar verwachting alle Holonite producten zo
snel mogelijk in Cradle to Cradle Silver versie te kunnen aanbieden.
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Cradle to Cradle Bouwgroep
Holonite heeft zich als founder bij de C2C Bouwgroep aangesloten. Eind juni 2015 heeft de groep zich officieel gepresenteerd. De
C2C Bouwgroep is een initiatief van Deventer Profielen en bestaat
uit bouwgerelateerde bedrijven die de circulaire economie omarmen en beschikken over één 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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Duurzaam samenwerken
NRK Gedragscode
Holonite heeft als lid van de NRK branchevereniging (Federatie Nederlandse Rubber- en
Kunststofindustrie) de Code of Conduct ondertekend. Dit betekent in het kort dat Holonite als
lidbedrijf de NRK steunt in duurzame ontwikkeling en in het ontwikkelen van de circulaire
economie en prioriteit geeft aan MVO en een
gezonde omgeving.

Green Deals
Biologische grondstoffen voorzien van
certificaat
Met de Green-Deal aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving voor duurzame economische groei. Holonite is participant in het 'Green Deals' traject. Het
doel van dit initiatief is om biologische grondstoffen te kunnen voorzien van een certificaat.

Raab Karcher - Greenworks
Holonite levert via Raab Karcher en andere professionele bouwmaterialenhandelaren standaard en op maat gemaakte Holonite producten. Raab
Karcher is een duurzaam bedrijf dat zorgt dat het een positieve invloed
heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Om dit uit te dragen heeft Raab
Karcher dan ook een duurzaamheidslabel ontwikkeld genaamd Greenworks.
Onder dit label bieden zij tal van geselecteerde duurzame bouwmaterialen
uit het bestaande assortiment aan. Holonite producten horen bij dit duidelijke
assortiment 'groene producten' die bijdragen aan een duurzaam gebouwde
omgeving. Bij de samenstelling van het assortiment Greenworks producten is
zorgvuldig gekeken naar de duurzame kenmerken van een product, de koers
die de overheid vaart op het gebied van duurzaamheid en naar de milieuprestaties van het product. Van het ontrekken van de grondstoffen aan de natuur tot
en met de verwerking van afval na de sloop van een gebouw. Kijk voor meer
informatie op www.raabkarchergreenworks.nl
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Informatiecentra
Infocentrum Duurzaam Bouwen
Holonite is aangesloten bij ICDuBo. Met ruim 250 aangesloten partijen
informeert dit onafhankelijk informatiecentrum voor duurzaam bouwen
partijen uit de bouw- en vastgoedbranche over alle relevante en actuele
duurzaamheidsaspecten. Ook verzorgt het een directe koppeling tussen
opdrachtgevers, toeleveranciers, ontwerpers, adviseurs en onderwijs- en
kennisinstellingen. Het afgelopen jaar is ICDuBo grootscheeps gerenoveerd. Momenteel werkt Holonite nog aan een concept voor een productopstelling op de begane vloer.

Op 30 september is op de eerste verdieping de architectenshowroom
geopend. Deze showroom geeft ontwerpers en architecten een plek voor
inspiratie en productinformatie. De showroom biedt een uitgebreide monster- en stalenbibliotheek van meerdere toonaangevende merken en maakt
onderdeel uit van het onafhankelijke Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen
(ICDuBo). Het centrum laat via een permanent toegankelijke expositieruimte van 2500 m2 een uniek totaaloverzicht van duurzame (ontwerp)
oplossingen zien. Holonite draagt hier aan bij in de vorm van een productopstelling met innovaties op het gebied van gevel- en afbouwelementen
en monstermateriaal in verschillende kleuren & texturen. Kijk voor meer
informatie over ICDuBo op www.icdubo.nl.

Centre of Expertise Biobased Economy
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen
het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet.
Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen
dragen en vormgeven. Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen Avans
Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten.
Holonite heeft in de planning om Biobased monsters en informatiemateriaal ter beschikking te stellen in het centrum in het kader van kennis delen. Online heeft Holonite inmiddels een profiel met foto's en informatie gevuld
op www.coebbe.nl.
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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-EfficiencyPlan (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, de 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 bereiken.
Is
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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Energie besparen
Herbruikbaarheid
Een van de principes van Cradle to Cradle is om continu te verbeteren. Voor Holonite betekent dit concreet om minder wenselijke grondstoffen te vervangen voor milieuvriendelijkere alternatieven. In het kader van Cradle to Cradle heeft Holonite de ambitie om Holonite producten die aan het einde van
hun levensduur zijn volledig her te gebruiken en om te zetten in nieuwe Holonite producten. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om op
korte termijn een loket in te richten om gebruikte Holonite producten terug in te nemen. De bedoeling is om deze producten in de toekomst, samen met
het restafval, te vermalen en her te gebruiken in het productieproces. Momenteel wordt het restafval van Holonite al vermalen en toegepast in de bouw.

Groene bronnen

Waterverbruik
Tijdens de productie van

Sinds 2010 maakt Holonite

Holonite gevel- en afbou-

gebruik van groene bronnen. In

welementen wordt het wa-

2013 is Holonite overgestapt

tergebruik tot een minimum

van biomassa naar windener-

beperkt. Ook gedurende het

gie. Dit heeft een duidelijke in-

bewerken van Holonite pro-

vloed op de totale CO2-reductie

ducten wordt een minimale
hoeveelheid water gebruikt.
Dit gebeurt in een centraal,
gesloten systeem waarbij al
het gebruikte water wordt
verzameld en daarna gefilterd zodat het weer naar de
machines kan worden teruggevoerd voor hergebruik.
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Lichtere producten
Als een van de besparingen heeft Holonite de productgroepen muurafdekkers en raamdorpels in lichtere uitvoeringen uitgevoerd. Daarnaast hebben de Premax+ dorpels
(lichtgewicht en verbeterde isolerende eigenschappen) de
afgelopen jaren ook voor een enorme besparing gezorgd.
Samen met de implementatie van andere, in het plan opgenomen maatregelen ligt Holonite voor op de geplande
energiebesparingen.

die Holonite in de afgelopen jaren heeft bereikt. Vluchtige stoffen zijn uit het productieproces
verbannen waardoor de emissies nihil zijn.
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Gezondheid en 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.

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

Participatiewet

mondelinge als schriftelijke communicatie kunnen
verbeteren.

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

Ta a l a k k o o rd
Holonite heeft onder toeziend oog van minister Asscher in Den Haag het Taalakkoord mede ondertekend. Holonite neemt deel aan dit initiatief van het
Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid
om taalproblemen op de werkvloer aan te pakken.
Want de gevolgen van taalachterstand zijn groot,
zowel op de werkvloer als daarbuiten. Als ondertekenaar van het akkoord zien we elke dag hoe belangrijk het is dat werknemers de Nederlandse taal
goed beheersen. Inmiddels verstrekken we al meer
dan 15 jaar taalcursussen aan werknemers (die
Nederlands niet als moedertaal hebben). Maar
met het ondertekenen van deze intentieverklaring
beloven we aandacht te blijven besteden aan de
taalontwikkeling van de werknemers die slecht Nederlands spreken. Daarom committeren we ons aan
het akkoord en maken we samen de Nederlandse
taalbeheersing tot prioriteit.
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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.
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Maatschappelijke projecten
Project veilig werken

Project De Drijfveer
De Drijfveer dat is de naam van een unieke vergaderlocatie die vorig jaar

Vorig jaar heeft Holonite samen met een onafhankelijk

is gebouwd en die ruimte biedt aan inspirerende ontmoetingen en geheel

arbeidsdeskundig bureau het project 'Veilig werken' op-

vervaardigd is uit plantaardige materialen. Het gebouw is ook bestemd als

gezet met als doel het bevorderen van de duurzame

uitvalsbasis van de Urban Greeners (de jonge voorhoede van de Floriade

inzetbaarheid van medewerkers. Aan de hand van de

2022 in Almere) en is vorig jaar opgebouwd als project van de Floriade

in kaart gebrachte risico's en de bijbehorende maat-

2022 in Almere. De Drijfveer is opgeleverd op1 november 2015. De Floria-

regelen om een veiliger en gezonder bedrijfsklimaat

de 2022 bouwt de komende zeven jaar aan een zelfvoorzienende stadswijk

te bevorderen voert Holonite verbeteringen stapge-

met als thema Growing Green Cities. Urban Greeners steunt jonge onderne-

wijs door. Dit betekent o.a. dat medewerkers een veel

mers bij het opzetten van projecten die meebouwen aan deze stadswijk. Tij-

breder takenpakket krijgen zodat zij multifunctioneel

dens deze zeven jaar is De Drijfveer dé ruimte voor inspiratie, vergaderingen

kunnen worden ingezet om bedrijfsmatig efficiënter te

en rondleidingen. Zoals de naam al verklapt is de Drijfveer een uniek drij-

werken. Op die manier wordt er tegelijkertijd rekening

vend gebouw wat helemaal zelfvoorzienend is, zijn eigen energie opwekt

gehouden met de fysieke belasting van medewerkers.

en water zuivert. In totaliteit is De Drijfveer voor meer dan 80% gemaakt van

Deze nieuwe werkwijze draagt bij aan een duurzame

plantaardige materialen!

inzetbaarheid van onze medewerkers.
Middels een Crowdfundingsactie heeft Holonite dit initiatief gesteund. Het
beoogde streefbedrag van 15.000 euro is ruimschoots behaald.

Project multi-inzetbaarheid
In 2014 hebben we het project multi-inzetbaarheid binnen de productie-omgeving opgestart. De fysieke belasting van medewerkers kan
door multi-inzetbaarheid beter verdeeld worden, zodat er naast het
tegengaan van werkgerelateerd ziekteverzuim een levensfase beleid
kan worden ingericht dat bijdraagt aan een duurzame inzetbaarheid.

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 Gehadicapten 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 producten
Premax+
De Premax+ dorpels zijn, in vergelijking met de standaard Premax laagreliëfdorpels, vele malen lichter.
Dankzij het vernieuwde mengsel waaruit deze dorpels zijn vervaardigd, zijn deze dorpels voorzien
van isolerende eigenschappen en hiermee in totaliteit 40% lichter dan de standaard Premax dorpels.
Andere voordelen die deze productoptimalisatie
met zich meebrengt zijn een snelle en eenvoudige
montage en een verbeterde krasbestendigheid.

• 60% lichter in gewicht
• Extreem goed isolerend
• U-waarde dorpel 0,748 W/m2K**
• Geschikt voor Passiefhuis-toepassingen
** Afhankelijk van detaillering

• 40% lichter in gewicht
• U-waarde dorpel 1,527 W/m2K**
• Verbeterde breuksterkte

P r e m a x ++

• Spouwlatten nagelen mogelijk (dus niet
voorboren en schroeven)
• Glaslatten nagelen mogelijk (dus niet voorboren en schroeven)
• Verbeterde krasbestendigheid
• Perfecte aansluiting neut t.p.v. kozijnstijl
** Afhankelijk van detaillering

De Premax++ dorpels zijn extra licht en beschikken
over een zeer gunstige isolatiewaarde dankzij het
vernieuwde mengsel en hoogwaardige isolatiemateriaal waarmee de

++

dorpels zijn gevuld. Met een

gewichtsbesparing van 60% per dorpel en de buitengewone isolerende eigenschappen zijn de dorpels geschikt voor hoog isolerende toepassingen en
Passiefhuis-toepassingen. Het toepassen van de
dorpels draagt bij aan EPC-verlaging.
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