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Financiële kengetallen
De omzet in 2014 bedroeg EUR 350 miljoen en is met 30 miljoen 
(9%) gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging werd voor 
een groot gedeelte (EUR 17 miljoen) veroorzaakt door een 
herallocatie van exportomzet binnen de ROCKWOOL® Group. Op 
vergelijkbare basis is de omzet met 4% toegenomen. De omzet 
in de isolatiemarkt voor woningen en fabriekshallen heeft nog 
steeds last van de moeilijke marktomstandigheden. De afzet van 
speciale producten voor o.a. gevel, tuinbouw, industrie en de 
automotive sector laat een gezonde groei zien. 

Bedrijfspaspoort

Belangrijkste kengetallen
(in miljoen EUR)

2014 2013 2012

Netto omzet 349,7 320,0 329,3

EBIT 37,1 37,1 29,7

Winst na belasting 28,1 28,6 24,0

Operationele cashflow 31,2 29,3 26,3

Investeringen in vaste activa 11,8 31,1 26,4

Tabel 1: Financiële kengetallen ROCKWOOL Benelux Holding.

1     Finance, Facilities, IT en HR

Juridische structuur van ROCKWOOL Benelux Holding

ROCKWOOL BV ROCKWOOL NV Breda Confectie BV Wille S.A.

Operations

(Jos Dumoulin) (Mark Gerardts) (Frank O. Larsen) (Rafael Rodriguez)(Erwin Prins) (Hub Janssen) (Jeroen Ebus)

Managementstructuur van ROCKWOOL in de Benelux

ROCKWOOL Benelux 
Holding BV

Statutair directeuren:
Dick Snellenberg

Jos Dumoulin

Shared 
Services1

(Dick Snellenberg)

Figuur 1: Managementstructuur ROCKWOOL Benelux Holding.
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Bedrijfsprofiel

De ROCKWOOL Group is de grootste leverancier van innova-
tieve producten en systemen op basis van steenwol wereldwijd. 
Onze producten en systemen dragen bij aan milieubehoud en 
verbeteren het welzijn van miljoenen mensen. De in 1937 
opgerichte ROCKWOOL Group heeft momenteel zo’n 11.000 
medewerkers in meer dan 35 landen. Het hoofdkantoor van de 
Group is gevestigd nabij Kopenhagen. De onderneming is 
genoteerd aan de NASDAQ OMX Nordic Exchange Kopenhagen. 
De Group is sterk vertegenwoordigd in Europa en breidt 
daarnaast de productie-, verkoop- en serviceactiviteiten in 
Rusland, Noord-Amerika en Azië steeds verder uit.

Dit verslag betreft de in Roermond gevestigde bedrijven, 
inclusief de fabriek, die in het overzicht hieronder worden 
getoond.

Bedrijf Kernproducten Belangrijkste 
markten

MVO-focusgebieden Belangrijkste doelbranches

ROCKWOOL® Benelux Isolatie Benelux         Energie-efficiëntie
        Akoestiek
        Brandveiligheid
        Verminderen van geluidsoverlast 
        Beschermen van eigendom
        Recycling

Bouwmaterialengroothandel
Bouwsector

ROCKFON® Plafondoplossingen Europa         Akoestiek
        Brandveiligheid
        Recycling

Bouwmaterialengroothandel
Bouwsector

ROCKPANEL® Group Gevelbekleding Europa         Akoestiek
        Verminderen van geluidsoverlast
        Brandveiligheid
        Beschermen van eigendom

Bouwmaterialengroothande
Bouwsector

ROCKWOOL 
Technical Insulation® 
(RTI)

Industriële, scheepsbouw- en offshore-isolatie Wereldwijd         Energie-efficiëntie
        Brandveiligheid
        Recycling

Offshore-industrie
Olie- en gasindustrie
Energie- en nutsbedrijven
Procesindustrie

GRODAN® Groeimedia Wereldwijd         Veilige Precision Growing
        Voedselveiligheid
        Recycling

Tuinbouwsector

LAPINUS FIBRES® Hoogwaardige steenwolvezels Wereldwijd          Vervangen van schadelijke producten 
Veilige auto´s

Automobielindustrie
Procesindustrie

Tabel 2: Overzicht van de in Roermond gevestigde bedrijven.

ROCKWOOL
BENELUX
HOLDING

Energie-efficiëntie

Akoestiek

Brandveiligheid

Bescherming tegen en 
vermindering van geluidsoverlast

Gesloten kringloop

Bescherming van eigendom

Veilige Precision Growing

Voedselveiligheid

Vervanging van schadelijke 
producten door steenwolvezels

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

Veilige auto’s
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KPI’s van ROCKWOOL Benelux Holding 2012 2013 2014

Aantal werknemers einde jaar (aantal personen) 1.236 1.146 1.142

Steenwolproductie (ton) 213.461 201.175 210.779

Omzet (miljoen euro) 329 320 350

Totale CO2-uitstoot voor scope 1 (ton) 139.188 120.662 125.766

Energie-efficiëntie (MWh per geproduceerde ton steenwol) 1,822 1,821 1,794

FRA-score 3,3 4,5 6,7

Ondersteuning van lokale goede doelen (in euro x 1000) 61 69 68

Aantal milieuklachten van derden 9 4 2

Tabel 3: KPI-overzicht voor de ROCKWOOL-bedrijven in Roermond.
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TRANSPARANTIE-
BENCHMARK 

Een top 5-notering 
binnen de sector 
‘Industriële goederen’.

NATIONALE 
MILIEUDATABASE 

1e Leverancier die transparant 
is met specifieke milieu-
informatie.

LEAN AND GREEN STAR

2e Lean and Green Star.  
Voor het brandstof- en CO2-efficiënt 
transport van onze producten.

DONATIE vAN ROCKFON AAN 
SOS KINDERDORPEN

Samen met klanten heeft ROCKFON 
20.000 euro gedoneerd aan SOS 
kinderdorpen om een gezinsvervangend 
tehuis te bouwen in Porto Alegre.

STAKEHOLDERENQUÊTE

Kwalitatieve input van 
200 stakeholders.

BUSINESS 
SUCCESS AwARD 

1e beste bedrijf in branche 
Isolatieoplossingen.

vPL PRIzE

1e, eerste prijs. Een erkenning 
voor onze inspanningen in 
onze bedrijfsschool.

HERNIEUwDE 
ISO14001-CERTIFICERING

Ons milieumanagementsysteem 
is opnieuw gecertificeerd 
door een onafhankelijke
certficeringsinstelling.

CO2-BIjDRAGE ROCKwOOL

De in Roermond geproduceerde isolatie die 
we in 2014 hebben verkocht spaart tijdens 
de levensduur ervan 55.875.000 ton 
CO2-eq. uit. Dit komt neer op het 
uitsparen van de emissies van 6,9  
miljoen huishoudens en/of 
15 miljoen auto’s die 18.000 
kilometer per jaar rijden1.

LAUNCH EvENT 

Kick off van onze  
MVO-strategie, bijgewoond 
door 250 stakeholders.

Belangrijkste
gebeurtenissen

1    StudieEcofys p.37
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1.  (Re-)building the future

Beste stakeholder,

Met trots presenteren wij hier ons tweede MVO-verslag. MVO 
staat al heel wat jaren hoog op onze agenda. Het afgelopen jaar 
hebben zich veel interessante nieuwe ontwikkelingen op dit 
gebied voorgedaan. Via een dialoog met onze stakeholders 
hebben we getoetst of onze MVO-inspanningen nog steeds op 
koers liggen. Ook hebben we een externe reviewcommissie 
ingesteld van experts die ons hun waardevolle feedback willen 
geven en hebben we een aantal veelbelovende MVO-doelen 
gesteld.

In 2014 zijn we goed gevorderd met het herontwikkelingsproces 
voor onze locatie, waarmee we efficiënter intern transport 
mogelijk maken, en hebben we onze prestaties verbeterd: er zijn 
minder milieuklachten binnengekomen en we gaan nog zuiniger 
om met energie en grondstoffen. Ook hebben we onze steun aan 
maatschappelijke projecten gecontinueerd.

Onze MVO-strategie blijkt aan de buitenwereld niet 
onopgemerkt voorbij te gaan. We hebben de Nationale Business 
Succes Award gekregen, staan in de top 5 van de Transparan-
tiebenchmark voor onze sector en hebben de Global VPL Prize 
gekregen voor onze inspanningen voor het ontwikkelen van onze 
medewerkers. Zonder de steun van onze stakeholders was dit 
niet mogelijk geweest.

Was 2014 dan een jaar met alleen maar hoogtepunten? Nee. 
De isolatiemarkt in de Benelux heeft het nog altijd moeilijk. 
En we zien dat veel klanten puur op prijs inkopen, zonder naar 
de eventuele nadelige maatschappelijke en milieu-impact te 
kijken. Voor onze eigen prestaties hebben we een aantal 
verbeterpunten opgesteld die onze volle aandacht krijgen. 
Zo heeft de daling van het aantal ongevallen zich niet doorgezet. 
We geven dit nu extra aandacht, zodat we er in 2015 de vruchten 
van kunnen plukken.

Dick Snellenberg

Finance Director

Statutair directeur
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Jos Dumoulin

Technical Director

Statutair directeur
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Uit gesprekken met onze stakeholders hebben we een aantal 

urgente en opkomende trends in onze maatschappij afgeleid 
waar zowel onze klanten als de rest van de wereld mee te 
kampen krijgen. Wij denken dat we onze stakeholders hierbij 
kunnen helpen door ze te ondersteunen bij het realiseren van 
een robuuste samenleving en bij de transitie naar een circulaire 
economie, en door inzicht te bieden in de financiële, 
maatschappelijke en milieu-impact van onze activiteiten. In dit 
MVO-verslag kijken we naar die drie trends en verkennen we 
hoe deze de behoeften van mensen nu en in de toekomst raken. 
Ook geven we meer inzicht in hoe wij onze klanten en de 
maatschappij helpen om met die opkomende trends om te 
gaan.

2015 ziet er veelbelovend uit! Ons ROCKWOOL Operational 
Excellence programme (ROPEX) wordt in meer afdelingen 
uitgerold en allerlei innovaties in onze productielijnen liggen op 
koers om te gaan leveren wat wij ervan verwachten. We blijven 
onze MVO-boodschap naar buiten toe herhalen en versterken 
het openbare MVO-debat door met nog meer stakeholders in 
contact te treden. Natuurlijk blijven we onze visie ‘(Re-)building 
the future’ in alles wat we doen nastreven. The best way to 
protect the future is to create it (now)!

Namens de directie van ROCKWOOL Benelux Holding,
 
Dick Snellenberg & Jos Dumoulin

“Om te kunnen overleven in een wereld die steeds 
sneller verandert, moeten bedrijven op veranderin-
gen kunnen anticiperen en zichzelf blijven hervor-
men. Naast het streven naar verdere wereldwijde 
expansie heeft de ROCKWOOL Group besloten de 
Europese markt te herstructureren. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we met onze nieuwe organisa-
tie voor Centraal-West Europa (België, Duitsland, 
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk) prima kunnen 
anticiperen op de uitdagingen die ons nog te wachten 
staan, aan nationale en internationale normen 
voldoen en zowel onze interne als externe stakehol-
ders weten te boeien, te motiveren en te inspireren.”

Volker Christmann,  
Managing Director ROCKWOOL
Central Western Europe
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Trend 3: 
Inzicht in

milieu- en 
maatschappelijke 

impact
Trend 1: 
Noodzaak  
van een

robuuste 
samenleving

Trend 2: 
Transitie naar 

een circulaire economie

(Re-)building 
the future

Figuur 2: Trendoverzicht op basis van stakeholderenquête.

“De wereld verandert snel! Om dit tempo bij te houden en onze stakeholders effectief te ondersteunen 
tijdens de overgang naar meer duurzaamheid, moet ROCKWOOL open staan voor de belangrijkste 
trends. Uit een enquête die we onlangs onder onze stakeholders hebben gehouden, zijn de hieronder 
vermelde drie hoofdtrends naar voren gekomen. Zowel wij, als onze klanten, moeten ons bewust zijn van 
de toekomstige impact van deze trends op ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsvoering. The best way to 
pROTeCT the future is to CReaTe it (now). Het volgende hoofdstuk beschrijft de trends zoals hieronder 
gevisualiseerd en hoe we onze stakeholders hierin ondersteunen.”
 
Hannie Stappers, Director Public Affairs
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(Re-)building
the future

2.  The best way to protect  
the future is to create it 
(now)
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Energie-efficiëntie en comfort in balans
Momenteel slaat de aandacht in Nederland door naar energieprestaties en wordt het comfort voor de gebruikers van een 
gebouw uit het oog verloren. “De toekomstige eisen voor bijna-energienul woningen moeten ontwerpers een kader bieden 
om gebouwen te ontwerpen met een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat en minimale impact op het milieu”, aldus 
Zijne Excellentie Ole Emil Moesby. “Naast ambitieuze eisen voor brandveiligheid, geluidsisolatie, luchtkwaliteit, daglicht en 

(thermisch) comfort binnen gebouwen moet dit kader ambitieuze en holistische eisen omvatten voor de 
energieprestaties en CO2-emissies van gebouwen. Natuurlijk ligt de grootste uitdaging bij de bestaande  
woningvoorraad.”

Zijne Excellentie Ole Emil Moesby, Ambassadeur van Denemarken

  
2.1  Noodzaak van een  

robuuste samenleving
Robuustheid is het vermogen van mensen, gemeenschappen, 
instellingen, bedrijven, stelsels en systemen om te overleven, 
zich aan te passen en te groeien, ongeacht de externe invloeden 
waaraan ze worden blootgesteld. Ongeacht welke definitie van 
duurzaamheid men hanteert: om een robuuste samenleving te 
realiseren en te beschermen moet duurzaamheid in een breed 
perspectief worden geplaatst. Duurzame ontwikkeling beperkt 
zich niet alleen tot  het verbeteren van het milieu, maar gaat ook 
om verbetering van maatschappelijke en economische doelen. 
Een oprecht duurzaamheidsbeleid versnelt duurzame ontwikke-
ling. Het beantwoordt aan maatschappelijke behoeften, zoals 
comfort, en levert economische resultaten op, bijvoorbeeld door 
waarde toe te voegen voor belangrijke stakeholders.

Om een robuuste samenleving te realiseren, moet rekening 
worden gehouden met diverse trends in onze samenleving.

Massale verstedelijking
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woonde zo’n 
54% van de wereldbevolking in 2014 in steden, tegenover 34% in 
1960. Dit heeft grote gevolgen, nu en in de toekomst, gezien de 
vergrijzende bevolking die bovendien steeds kwetsbaarder 
wordt.

Maatschappelijke impact van branden
De wereldbevolking groeit elke 5 dagen met 1 miljoen mensen. 
Brandveiligheid in de gebouwde omgeving is daarom belangrij-
ker dan ooit. En toch zijn duurzame brandveiligheidsconcepten 
nog altijd een zeldzaamheid. Uit Nederlands statistisch onder-

zoek naar branden die per incident meer dan € 1 miljoen aan 
schade veroorzaakten (Van Herpen et al., 2012) blijkt dat de 
schade als gevolg van branden niet afneemt. Als een gebouw 
afbrandt en de grondstoffen verloren gaan, is dit verre van 
duurzaam. Maar ook de maatschappelijke impact door trauma’s, 
faillissementen, banenverlies etc. is enorm.

Voedselveiligheid en de impact van landbouw
De belangrijkste functie van de landbouw is het produceren van 
levensmiddelen, biomassa, halffabricaten, sierplanten en 
bloemen. Om de groeiende wereldbevolking te voeden moeten 
we meer voedsel gaan produceren en tegelijkertijd moeten we 
minder water, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, energie en 
grond gebruiken.

Eindige natuurlijke hulpbronnen
Om op de lange termijn de kwaliteit van leven te kunnen bieden 
die mensen wensen of gewend zijn en tegelijkertijd het verbruik 
van natuurlijke hulpbronnen te verlagen, kunnen we niet zonder 
duurzame oplossingen.

Robuustheid en de impact van klimaatverandering
Om problemen als gevolg van overstromingen, droogte en 
extreme hitte aan te pakken en een goede woon- en werkomge-
ving in stand te houden kunnen we niet volstaan met technische 
maatregelen. Deze problemen vereisen ook veranderingen in 
het gebruik van de grond en het ontwerp en de indeling van 
gebouwen en infrastructuur. We zien een nieuwe trend opkomen 
waarbij materialen steeds lichter worden en tegelijkertijd zien 

Trend 1
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we dat de gebouwde omgeving robuuster moet worden om te 
zorgen dat gebouwen bestand zijn tegen zwaardere sneeuwlas-
ten, aardschokken en zware regenval. De beslissingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening bepalen niet alleen hoe robuust 
onze maatschappij wordt ten opzichte van klimaatverandering, 
maar zijn ook bepalend voor de mogelijkheden die toekomstige 
generaties krijgen om zich aan te passen aan en om te gaan met 
klimaatverandering.

Geluidsoverlast als milieuprobleem erkennen
De impact van geluidsoverlast op de volksgezondheid baart 
steeds meer zorgen. In West-Europa gaan jaarlijks één miljoen 
gezonde levensjaren verloren aan de gevolgen van geluidsover-
last. Naar schatting gaan als gevolg van omgevingsgeluid in 
West-Europese landen 61.000 DALY’s1 verloren door coronaire 
hartziekten, 45.000 door cognitieve stoornissen bij kinderen, 
903.000 door verstoringen van het slapen, 22.000 door oorsuizen 
en 587.000 als gevolg van overlast. Dit komt neer op een totale 
last van 1,0 tot 1,6 miljoen DALY’s2. In 2012 leidde een onderzoek 
waarin de ziektelast en externe kosten als gevolg van allerlei 
omgevingsfactoren in Vlaanderen werden geraamd3 tot de 

Dilemma: onderschatte aspecten in de gebouwde omgeving
Met de nieuwe Nederlandse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die in 2017 wordt ingevoerd, trekt de Nederlandse overheid 
zich verder terug en krijgt de markt meer verantwoordelijkheid, zowel op technisch als juridisch vlak. Het uiteindelijke doel is dat 
de consument een sterkere positie en betere kwaliteit krijgt, maar wat moet de bouwsector doen om deze verantwoordelijkheid op 
zich te nemen? Dergelijke wetgeving is geen garantie voor een goede en robuuste samenleving. Brandveiligheid en duurzaamheid 
zijn immers nog niet geïntegreerd en er is momenteel geen drijvende kracht achter duurzame brandveiligheidsconcepten. 
Eigenaren van gebouwen zouden zelf die drijvende kracht moeten zijn, maar meestal zijn zij zich geheel niet bewust van de 
voordelen van dergelijke brandveiligheidsconcepten. Daarom richt ROCKWOOL zich in 2015 / 2016 op het geven van essentiële 
informatie binnen de waardeketen. Verzekeraars, investeerders en duurzaamheidsadviseurs moeten het voortouw gaan nemen en 
zorgen dat duurzame brandveiligheidsconcepten de norm worden. Brandveiligheid moet als indicator voor duurzame gebouwen 
worden toegevoegd.

1    Definitie van DALY (Disability-adjusted life year) volgens de Wereldgezondheidsorganisatie: één DALY kan worden gezien als één jaar dat niet in gezondheid kon worden 

geleefd. De som van deze DALY’s berekend over de hele bevolking, oftewel de ‘ziektelast’, kan worden gezien als een meting van het hiaat tussen de actuele gezondheids-

status en een ideale gezondheidssituatie waarbij de hele bevolking zonder ziekte of handicaps een hoge leeftijd bereikt. 
2    Bronnen: The global burden of disease: World Health Organization. Geneva, WHO, 2008, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.
3    Bron: Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport 

Vlaanderen.

conclusie dat geluidsoverlast in feite als het op een na grootste 
milieuprobleem moet worden gezien.

Transformatie van onze gebouwde omgeving
Verouderde of lege (kantoor)gebouwen dienen getransformeerd 
te worden tot energiezuinige gebouwen, waar hernieuwbare 
energie wordt opgewekt en gebruik wordt gemaakt van hoog-
rendement verwarmings- en koelsystemen, verlichting en 
andere apparaten. De huidige focus op transformatie en het 
mengen van gebouwfuncties is een interessante ontwikkeling 
die de traditionele verdeling van wonen, werken en recreëren op 
de schop neemt. Daarbij wordt echter soms uit het oog verloren 
dat er ook nog mensen zijn die deze gebouwen moeten gebrui-
ken en dus de juiste maatregelen moeten worden getroffen om 
geluidsoverlast en brandrisico’s te minimaliseren. In dit kader 
moet er voorzichtig worden omgegaan met de tendens dat de 
overheid zich verder terugtrekt en dat de regels voor  renovatie 
van gebouwen steeds verder worden versoepeld. 
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In de industrie zien we een meer circulaire benadering waarin 
producten gerecycled, ge-upcycled en hergebruikt worden. 
ROCKWOOL onderschrijft deze omslag en ziet dit als een 
perfecte kans. Sinds 1992 recyclen we in onze recyclingsfabriek 
naast ons eigen productieafval ook steenwol van renovatiepro-
jecten en uit andere sectoren. Als we kijken naar de levensduur 
van onze producten, is het bovendien meestal niet nodig om ze 
na verloop van tijd te vervangen. Door het opzetten van een 
nieuw bedrijfsmodel kan de bouwsector een grote bijdrage 
leveren aan een duurzame economie. De gebouwen die nu worden 
ontworpen, moeten robuust en aanpasbaar zijn en lang meegaan. 
Door vervolgens de materialen aan het eind van de levensduur van 
het gebouw te hergebruiken of te recyclen, kan het potentieel van 
de natuurlijke hulpbronnen volledig worden benut.

De prijs van deze hulpbronnen is de afgelopen tien jaar twee 
keer zo snel toegenomen als de lonen. In de EU is de bouw en 
het gebruik van gebouwen momenteel verantwoordelijk voor 

Wist u dat het meest kwetsbare deel van de bevolking het merendeel  
van hun tijd in een slecht binnenklimaat doorbrengt?

Goede isolatie verlaagt de energiekosten en maakt meer geld vrij voor waar het op scholen echt om draait: onderwijs. 

En goede isolatie kan geluidsoverlast wegnemen en het binnenklimaat en de (brand)veiligheid verbeteren.

2,6 miljoen
leerlingen

in de leeftijd van 4 t/m 18

Gemiddelde leeftijd van
    de gebouwen:

     40 jaar

10.000
schoolgebouwen

Meer dan

een afname van 10 to 25% 
       in de prestaties

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een slecht 
binnenklimaat kan leiden tot

van schoolgaande jeugd

waarvan 80% gerenoveerd moet worden vanwege 
een slecht binnenklimaat

42% van het energieverbruik, zo’n 35% van de broeikasgas-
emissies, meer dan 50% van alle gewonnen materialen, 30% van 
het waterverbruik en zo’n 35% van al het afval. Door bestaande 
gebouwen te renoveren en energie-efficiënter te maken, kan 
het overmatige verbruik van natuurlijke hulpbronnen worden 
voorkomen.

Comfortabele, gezonde en veilige gebouwen gaan langer mee  
en hoeven niet voortijdig gesloopt te worden. Zo worden de 
natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt. Met een 
levenscyclusbenadering voor gebouwen worden de gebruikte 
materialen niet als afval gestort of verbrand, maar kunnen ze 
vrijgemaakt worden voor gebruik als nieuwe grondstof in een 
circulaire, duurzame economie.

ROCKWOOL vindt dat gebouwen deel moeten uitmaken van de 
visie over een circulaire economie. Het is tijd voor een holistische 
en coherente duurzame benadering voor (ge)bouwen in de EU. 

  
2.2  Transitie naar een circulaire 

economie

Trend 2

Figuur 3: De impact van comfort op leerlingen.
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Volgens ons zijn gebouwen alleen dan duurzaam als ze comfor-
tabel en veilig zijn en ontworpen zijn voor de mensen die erin 
werken, leren, herstellen en wonen. Naast een consistente 
politieke visie vergt dit een ambitieuze en gecoördineerde 
strategie, inclusief bijbehorende wetgeving. Tot nu toe is de 
EU-wetgeving voor gebouwen vooral gericht op de gebruiksfase. 
Deze heeft immers de grootste impact op het milieu en de 
hulpbronnen. Maar het is duidelijk dat er nu ook behoefte is aan 
EU-wetgeving gericht op het optimale gebruik van hulpbronnen 
via een volledige levenscyclusbenadering. ROCKWOOL Benelux 
leverde ook haar bijdrage aan het manifest: De transitie naar een 
circulaire economie in Europa, dat in mei 2015 gelanceerd is.
Ga voor meer informatie naar: www.rockwool.nl/mvo.

Transitie naar een circulaire gebouwde omgeving
  Focus op de bestaande gebouwvoorraad: de levensduur van  
de gebouwvoorraad maximaliseren door te renoveren;

  Gebouwen ontwerpen met het oog op hergebruik en recycling 
van de materialen;

  Tools ontwikkelen voor informatieoverdracht tijdens de hele 
levenscyclus, zoals BIM, om gemakkelijker te kunnen renove-
ren, beheren en de materialen te identificeren en recyclen 
(gebouwpaspoort); 

  Keuzes maken mede op basis van een milieuverantwoorde 
benadering door levenscyclus denken, gebruik maken van een 
gebouwpaspoort en rekening houden met de einde-levensduur 
van het gebouw. De focus dient dan te liggen bij hergebruik en 
recycling en het voorkomen van uitputting van schaarse 
natuurlijke hulpbronnen.

  Voortijdig slopen vermijden door te ontwerpen met het oog  
op “sociale” prestaties: focussen op gezondheid en welzijn 
(thermisch comfort, akoestiek, binnenluchtkwaliteit) ; en 
duurzaam bouwen koppelen aan robuustheid, zoals betere 
brandveiligheid en aanpassing aan het klimaat; 

  Landelijk beleid ontwikkelen om het storten van afval nog 
meer in te perken. Er zullen stimulerings- en verplichte 
maatregelen nodig zijn voor het verwerken van sloopafaval  
om de circulaire economie te realiseren.

ROCKWOOL meet de milieuprestaties van de producten tijdens 
hun hele levenscyclus op basis van een levenscyclusanalyse 
(LCA). We analyseren de positieve en negatieve impact van onze 
producten tijdens de hele waardeketen (vanaf inkoop tot en met 
het einde-levensduur). Met milieuproductverklaringen (EPD’s) 
voor onze producten helpen we onze klanten de (positieve of 
negatieve) milieu-impact van het gebruik van ROCKWOOL 
steenwoloplossingen inzichtelijk te maken. Met allerlei tools en 
gegevens managen we de recyclebaarheid en mogelijkheid tot 
hergebruik van onze producten en dragen we actief bij aan de 
omslag naar een circulaire economie. 

Voor echte transformatie moet onze volledige waardeketen zich 
bewust worden van de milieu- en de sociale impact. De beslis-
singen die wij vandaag nemen zijn onze nalatenschap voor 
morgen. 

Een cradle-2-cradle school
Lyceum Schravenlant in Schiedam is de eerste school 
die volgens de beginselen van cradle-to-cradle is 
gebouwd. Er zijn speciale systemen voor ontwikkeld 
die in principe geen afval opleveren. Het verlaagde 
plafond met ROCKFON plafondpanelen past binnen 
deze benadering. Volgens de architect, Thomas Boegl 
van LIAG architecten, is duurzaamheid meer dan 
alleen maar het toepassen van bouwmaterialen met 
een lage milieu-impact: “Een gebouw is pas duurzaam 
als het bijdraagt aan de belangrijkste bestaansreden 
voor het gebouw: in dit geval onderwijs. In dat opzicht 
is een gezond binnenklimaat essentieel.”
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Huidige situatie

Een lineair bouwproces wordt traditioneel 
gestuurd op basis van laagste investerings-
prijs door de opdrachtgever. Iedere schakel 
in de keten optimaliseert zijn eigen proces. 
Risico’s worden beperkt met contracten 
en verantwoordelijkheden worden doorge-
schoven.

Hierdoor worden partijen beloond voor het 
optimaliseren van hun eigen deelproces. 
Duurzaamheid wordt wel benoemd als rand-
voorwaarde, maar valt vaak weg vanwege 
extra investeringskosten. Leveranciers 
krijgen beperkt ruimte om de waarde van 
hun product tijdens de levensduur zichtbaar 
te maken. Inkopers worden beloond op basis 
van laagste prijs en niet op gebruikersvoor-
delen, omdat deze voor rekening komen van 
een andere partij.

Investeerders richten zich op kortetermijn-
winst en hanteren korte terugverdientijden. 
De gebruiker wordt met de gevolgen  
geconfronteerd.

Inkopen op basis van 
laagste prijs

LiNEaiR pROCEs

 

Initiatiefnemer
 

 

 

 

Ontwikkeling 
Adviesbureaus

Gemeente

Leveranciers

Corporaties

Beheer

 

  Bouw
Aannemer

 

Gebruiker

Investeerder

verzekeraar

Onderhoud

De transitie naar een circulaire economie vraagt dringend om 
nieuwe vaardigheden, competenties en benaderingen. Dit vereist 
inkopen op basis van waarde en het op alle niveaus binnen 
bedrijven (en niet alleen op directieniveau en in MVO-verslagen) 
communiceren van bedrijfsstrategieën. Deze transitie is niet 
mogelijk zonder mensen met de juiste instelling.

Volgens ons begint de transitie naar een circulaire economie 
met circulair denken en werken

Figuur 4: Het nieuwe bestek.

Een circulaire economie naar een (inter-)nationaal niveau tillen 
is waarschijnlijk niet mogelijk zonder overheidssteun en een 
consistent beleid voor aanpassingen aan de wetgeving, zoals 
afvalpreventietargets, het promoten van producten die gemak-
kelijker te hergebruiken en opnieuw te produceren zijn, en 
aanbestedingsbeleid dat rekening houdt met de sociale impact: 
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Investeerder
Nieuwe situatie

Een circulair bouwproces stuurt op levens-
duur en welzijn (comfort). In de keten en 
daarbuiten wordt samengewerkt aan een 
integraal ontwerp. Hier staat het optima-
liseren van de waarde voor de gebruiker 
centraal. Door het creëren van een veilige, 
gezonde en comfortabele woon-, werk- en 
leefomgeving wordt het welzijn voor de 
gebruiker verhoogd.

Waarde wordt berekend voor de gehele 
levensduur en daarna. Hierdoor ontstaan 
nieuwe verdienmodellen (maatschappe-
lijke kostenbatenanalyse) waar gebruik en 
beleving centraal staan. Leveranciers worden 
vroeg betrokken bij het ontwerp waarbij de 
toegevoegde (gebruiks-)waarde wordt mee-
genomen in het inkoopproces. Er ontstaat 
een nieuwe taal en begrip voor het grotere 
geheel bij alle partijen zowel binnen als 
buiten de keten.

Investeerders richten zich op langetermijn 
winst.

Inkopen op basis van  
waarde voor de gebruiker

CiRCULaiR pROCEs

Gebruiker

Bouw
Sloop

Grondstoffenbeheer

Beheer
Onderhoud

Hergebruik

Le
ve

ra
nc

ier

s OnderhoudAdviesbureaus

Initiatiefnem
er

Gemeente

Aannemer

Corporaties

(Her)
Ontwikkeling

inkopen op waarde in plaats van prijs. Het onderstaande 
voorbeeld betreft de situatie in de gebouwde omgeving. In 
andere omgevingen (bijv. tuinbouw, automotive en proces-
industrie) moeten we ons meer op echte waarde dan op de 
laagste prijs focussen. Dit levert een sterkere en meer 
realistische business-case op.

  Verzekeraar

In 2014 hebben ROCKWOOL en TEBODIN  
‘Het nieuwe bestek’ geïntroduceerd. In deze 
nieuwe benadering wordt naast de prijs 
ook rekening gehouden met onderhoud, 
verzekeringskosten en comfort. Deze nieuwe 
circulaire benadering stelt de belangen van 
consumenten en van de samenleving centraal 
en zorgt voor een positieve balans tussen 
milieu-, sociale en economische prestaties.
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2.3  inzicht in milieu- en sociale 
 impact
Met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die in 
Nederland van kracht wordt, ziet de bouwsector zich gesteld 
voor een nieuwe realiteit met een sterkere focus op de kwaliteit 
van het gebouw, waarbij de verantwoordelijkheid voor prestaties 
en verzekerbaarheid naar de bouwsector wordt verlegd.

Milieu-impact
In januari 2013 is in Nederland de Nationale Milieudatabase 
(NMD) ingevoerd. Deze wordt gebruikt om de milieu-impact en 
-prestaties van bouwmaterialen in analysetools als BREEAM en 
GPR te kwantificeren en in een (schaduw)prijs uit te drukken.

sociale impact
In september 2014 heeft NEN de Europese Norm EN 16309 
vastgesteld. Deze norm beschrijft en kwantificeert de sociale 
impact en prestaties van nieuwe en bestaande gebouwen. 
De categorieën in deze norm komen perfect overeen met de 
definitie die de EU hanteert voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen: “de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het 
effect dat ze op de samenleving hebben.” Verder houdt volwaar-
dig MVO volgens de Europese Commissie ook in dat bedrijven 
aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en 
maatschappelijke, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsac-
tiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking 
met hun stakeholders. ROCKWOOL is van mening dat deze norm 
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de hele 
bouwsector een boost kan en moet geven.

Milieu- en sociale impact integreren: aQsi
ROCKWOOL heeft het initiatief genomen om deze belangrijke 
norm te vertalen in een praktische tool, genaamd AQSI (Asses-
sing and Qualifying on Social Impact of buildings), die stakehol-
ders als architecten, ontwikkelaars, verzekeringsmaatschap-
pijen, investeerders en pensioenfondsen ondersteunt bij het 
implementeren van sociale prestaties van een gebouw. Uiteinde-
lijk levert dit een meer winstgevende business-case op. Om ook 
de belangen van consumenten hierbij te betrekken, heeft  
ROCKWOOL een ontwikkelteam opgezet met Nieman 
Consultancy en VACpunt Wonen voor de ontwikkeling van een 
pragmatisch tool. Ons streven is dat deze tool ‘AQSI’ in duur-
zaamheidsinstrumenten wordt geïntegreerd om echte en 
transparante bouwprestaties te ondersteunen en te waarderen.

Een natuurlijk
materiaal (basalt)

Bescherming
van eigendom

Gemakkelijk en veilig
te verwerken

Brand-
veiligheid

Akoestiek

Gesloten
kringloop

Bescherming tegen
en vermindering

van geluidsoverlast
Onverminderde

prestaties

Energie- 
efficiëntie

Veel materialen hebben isolerende eigenschappen. Het aantal materialen dat daarnaast ook nog brandveiligheid en geluidabsorptie 
biedt, is aanzienlijk kleiner. Het gedeelte daarvan dat aantoonbaar gemakkelijk 50 jaar of langer meegaat en gedurende de hele 
levensduur zijn eigenschappen behoudt, is nog veel kleiner.

“Ik heb er bewondering voor hoe ROCKWOOL de 
behoefte van de gebouwconsument voorop stelt en 
het belang onderstreept van VACpunt Wonen, als 
organisatie die zich sterk maakt voor de gebouwconsu-
ment. Via de samenwerking met ROCKWOOL willen we 
de consumenten- en maatschappelijke behoeften cen-
traliseren. Dit draait volledig om het verbeteren van de 
sociale impact en de kwaliteit van leven.”

Ing. Jaap Overeem MRE 
directeur-bestuurder 
VACpunt Wonen

Trend 3

Figuur 5: Overzicht van de eigenschappen van ROCKWOOL producten.

Fotograaf: Ed van Rijswijk
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“Echte duurzaamheid in de gebouwde omgeving draait voor mij volledig om de impact voor de 
eindgebruiker. Bij ROCKWOOL herken ik deze benadering; mensen die van buiten naar binnen denken 
en niet primair vanuit hun producten. Dat is opmerkelijk voor een leverancier.”
 
Harm Valk, Senior adviseur Nieman Groep

Deze indicator vertegenwoordigt de presta-

ties op het gebied van binnenluchtkwaliteit, 

thermische en akoestische eigenschappen, 

visueel comfort en ruimtelijke kenmerken. 

Bijvoorbeeld: door geluidsoverlast slapen 

mensen slecht, vaak zonder dit te beseffen. 

Dit kan leiden tot verlaagde productiviteit, 

een afname van de leerprestaties en tot 

ziekteverzuim.

   Maatschappelijke kosten van  

geluidsoverlast in NL: € 2,5 miljard.  

In BE: € 1,7 miljard. (meer info: p. 52)

Deze indicator vertegenwoordigt de 

veiligheidsprestaties van het gebouw, de 

gevolgen ervan voor de mensen in en rond 

het gebouw en de robuustheid tegen de 

gevolgen van klimaatverandering (bijv. 

regen, zware wind, sneeuw, overstroming, 

aardbeving, explosie en branden).

  Maatschappelijke kosten van branden 

in NL: ca. € 1 miljard. BE: € 80 miljoen 

(meer info: p. 53)

sociale impactcategorieën volgens NEN 16309, vertaald en gevisualiseerd op www.aQsi.nl.

Deze indicator vertegenwoordigt de 

meerjarige onderhoudsplanning. 

Frequentie/duur van regulier onderhoud 

(inclusief schoonmaak), reparatie, 

vervanging en/of renovatie. Gevolgen 

voor de gezondheid, het comfort en de 

veiligheid voor de gebruikers tijdens 

het onderhoud en het kunnen blijven 

gebruiken van het gebouw tijdens het 

onderhoud.

Deze indicator vertegenwoordigt de voor-

zieningen voor toegankelijkheid van het 

gebouw en het gebruik van de faciliteiten 

en diensten van het gebouw zelf.

Deze indicator vertegenwoordigt de wijze 

waarop het gebouw zich kan aanpassen 

aan functie-veranderingen ten opzichte  

van het huidige gebruik.

Deze indicator vertegenwoordigt 

de veroorzaakte geluidbelasting, 

geluidsisolatie, emissie (bijv. fijnstof en 

rook), verblinding en schaduwhinder, 

schokken en trillingen.

Figuur 6: Overzicht van de sociale impactcategorieën volgens NEN 16309: Sociale Duurzaamheidstool (AQSI).

Veiligheid

aanpasbaarheid

Gezondheid en comfort

Toegankelijkheid

Onderhoud

impact op omgeving
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+/– 0.1%  
Energiekosten

+/– 0.9%  

Huurkosten

Als er een gelijke afwijking van
10% wordt toegepast op elke  
kostenpost, is de impact daarvan
veel minder gelijk

+/– 9.0%  Personeelskosten

1%
Energiekosten

9%
Huurkosten

90%   
Personeelskosten 
(salarissen en 
secundaire
arbeids-
voorwaarden)

Typische bedrijfskosten

Afwijking van 10%

people, planet EN profit
Volgens een rapport van de World Green Building 
Council uit 2014 bestaan de exploitatiekosten van een 
kantoorgebouw voor 90% uit personeelskosten, voor 
9% uit gebouw gerelateerde kosten als huur en voor 1% 
uit energiekosten. In het streven om gebouwen steeds 
energiezuiniger te maken, wordt de gebruiker vaak uit 
het oog verloren. Meer aandacht voor akoestiek en 
betere spraakverstaanbaarheid zal tot minder stress en 
minder ziekteverzuim leiden. Dit heeft weer een positief 
effect op het personeel, het hoogste kostenpercentage. 

Voor de meeste werkgevers is gezond, gelukkig 
personeel essentieel om hun bedrijf productief en 
succesvol te maken en te houden. De personeelskos-
ten, bestaande uit salaris en secundaire arbeidsvoor-
waarden, maken meestal zo’n 90% van de bedrijfskos-
ten van een bedrijf uit (zie het diagram). 
De productiviteit van de werknemers en alles wat deze 
productiviteit kan aantasten zou daarom een belangrijk 
aandachtspunt moeten zijn voor alle organisaties. Een 
schijnbaar bescheiden verbetering van de gezondheid 
of productiviteit van de werknemers kan grote positieve 
financiële gevolgen hebben voor werkgevers. 

Het is nog niet gebruikelijk om comfort, duurzaamheid of 
veiligheid te monetariseren. Tijdens ontwikkel-, aanbestedings- 
of inkooptrajecten wegen de voordelen van duurzame prestaties 
nog altijd minder zwaar dan de voordelen op de korte termijn.

Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in de gebouwde 
omgeving  
Door de (N)EN 16309 over te nemen en ook naar de sociale 
impact van gebouwen te gaan kijken, zou de bouwsector 
perfect aansluiten op de ESG-eisen1 van pensioenfondsen 
en investeerders die zich op de bouwmarkt begeven.

1    ESG staat voor Environmental, Social and Governance (milieu-, maatschappe-

lijke en governance-)
Figuur 7: Overzicht bedrijfskosten.

Figuur 8: Duurzame business-case.

Business-case voor een robuuste
gebouwde omgeving
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“Ik ben onder de indruk van de richting die ROCKWOOL Benelux Holding op het gebied van MVO heeft gekozen. Met een 
gerichte strategie en tastbare resultaten zijn zij een opkomende drijvende kracht in hun sector en in de hele waardeketen. 
Door bijvoorbeeld de MVO-effecten van hun oplossingen te monetariseren, dagen zij zowel hun leveranciers als klanten uit  
om hun eigen MVO-prestaties verder te verbeteren en bieden ze hun tegelijkertijd zowel een oplossing als ondersteuning.  
Met dit verslag geven ze niet alleen blijk van hun verantwoordelijkheidsgevoel, maar helpen en ondersteunen ze hun 
waardeketen ook om hun visie te verbreden door binnen de dagelijkse bedrijfsvoering rekening te
houden met de milieu- en maatschappelijke impact om zo een robuuste samenleving te realiseren.”

Willem Lageweg, 
directeur MVO Nederland



 

BEDRIjFSPROFIEL
ROCKWOOL Benelux maakt deel uit van de ROCKWOOL Group. 
Dit in Roermond gevestigde bedrijf levert diensten, expertise 
en isolatie-oplossingen voor alle aspecten van een woon- of 
bedrijfsgebouw. Waar ROCKWOOL wereldwijd actief is, richt 
ROCKWOOL Benelux zich vooral op de Benelux-markt. 
ROCKWOOL ondergaat momenteel de transformatie van 
leverancier van de beste isolatiematerialen van steenwol ter 
wereld naar vertrouwde partner voor duurzaamheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor een gebouwde omgeving 
in balans
ROCKWOOL heeft de producten en oplossingen die helpen om 
van onze huizen en kantoren betere woon- en werkplekken te 
maken en de gebouwschil en de gebouwde omgeving te 
vergroenen.

Inzicht geven in de milieu- en sociale impact is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg (hoogleraar 
productontwikkeling aan de TU Eindhoven) onderschrijft dit 
tijdens de bouw van zijn  House of Tomorrow Today (HoTT) 
waarin ROCKWOOL producten zijn verwerkt.

De keuze voor de producten in dit project is afgeleid van twee 
moderne visies: Slimbouwen en Active House. Slimbouwen 
draait om een hoge kwaliteitsstandaard en lagere bouwkosten 
door efficiënte processen. Active House is gericht op 
gezondheid en comfort, gecombineerd met een lager 
energieverbruik. Veel zicht, licht en lucht is het devies.

De volgende categorieën van de Europese norm EN 16309 zijn 
meegenomen bij het bouwen van het HoTT:

Categorie: Gezondheid en comfort
Bij Active House staan gezondheid en comfort centraal in het 
ontwerp en ROCKWOOL draagt hieraan bij in de thermische 
jas. Dit bespaart energie en draagt bij aan een aangenaam en 
gezond binnenklimaat. Geluid is een sterk onderschat aspect in 
de bouw. Mogelijke geluidsmaatregelen zijn onder andere het 
weren van omgevingslawaai, het beperken van galm of het 
scheiden van ruimtes. Het HoTT staat in een rustige omgeving. 
Geluidsoverlast van buitenaf speelt hier hooguit incidenteel een 
rol. De stille omgeving maakt de interne geluidsisolatie echter 
extra belangrijk. ROCKWOOL absorbeert geluid in vertrekken 
en in holle constructies en draagt zo bij aan het realiseren van 

Casus 
ROCKWOOL
De gebouwde
omgeving in 
balans

Meer dan alleen maar efficiënt omgaan 
met energie

“Isolatiematerialen worden steeds 
dikker. Ze zullen uiteindelijk meer 
dan 50% van het volume van huizen 
uitmaken, waardoor onbrandbaarheid 
bijna een verplichte eigenschap 
wordt.”

Prof. dr. ir. Jos Lichtenberg

Energie-efficiëntie

Akoestiek

Brandveiligheid

Vermindering van geluidsoverlast

Bescherming van eigendom

Recycling

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)
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hoge geluidsisolatiewaarden en aan een aangenaam en gezond 
binnenmilieu. Mensen brengen gemiddeld 85 tot 90% van hun 
tijd in gebouwen door, waarvan het grootste deel thuis. Een 
beter binnenmilieu draagt bij aan een betere nachtrust, een 
betere concentratie en opnamevermogen, minder 
ziekteverzuim etc.

Categorie: Impact op omgeving
Bouwen heeft onmiskenbaar effect op de omgeving.  
De CO2-emissie is gerelateerd aan het energieverbruik,  
maar bij het HoTT is dit niet relevant. Het project is immers 
energieleverend. De effecten op de omgeving zitten met name 
in de bouwmaterialen en processen die worden gekozen. In het 
HoTT is gestreefd naar een reductie van het materiaalgebruik. 
Waar traditionele gebouwen 1500 kg/m2 wegen, is dit door 
Slimbouwen (een holistische benadering voor efficiënt, flexibel 
en duurzaam bouwen) en de toepassing van skeletbouw tot 
minder dan de helft teruggebracht. Slimbouwen levert 
bovendien gebouwen op die aanpasbaar zijn aan een 
veranderend gebruik (flexibiliteit) en dus gemiddeld een 
langere levensduur hebben. Dit betekent dat de milieulasten 
over een langere gebruiksperiode verdeeld worden. Welke 
materialen er gebruikt worden, is ook van belang. Ze mogen 
geen zware wissel trekken op onze aarde en moeten bij 
voorkeur actief bijdragen aan een duurzame toekomst. 

ROCKWOOL voldoet aan alle specificaties die belangrijk  
zijn voor het HoTT.

Categorie: Onderhoud
Materialen moeten vervangbaar zijn of (liever nog) lang 
meegaan. Veel materialen hebben isolerende eigenschappen. 
Het aantal materialen dat daarnaast ook nog brandveiligheid 
en geluidabsorptie biedt, is aanzienlijk kleiner. Het gedeelte 
daarvan dat aantoonbaar gemakkelijk 50 jaar of langer 
meegaat en gedurende de hele levensduur zijn eigenschappen 
behoudt, is nog veel kleiner. ROCKWOOL is een buitengewoon 
stabiel materiaal, zoals al vele jaren in de praktijk wordt 
bewezen. Temperatuur, vocht of andere factoren zijn niet van 
invloed op de prestaties. Bij een duurzame investering als een 
woning is dit van groot belang.

Categorie: veiligheid
Brandveiligheid wordt steeds belangrijker, deels vanwege  
de steeds lichtere constructies die, onderweg naar een 
energieneutrale gebouwde omgeving, voor een steeds groter 
percentage uit isolatiemateriaal bestaan. In het geval van het 
HoTT is dat ruim boven de 50%. Om ruimte te creëren voor  
dit isolatiemateriaal is voor het HoTT gekozen voor een 
skeletconstructie. Het spreekt voor zich dat brandbare 
materialen hier geen optie waren.



“Natuur & Milieu waardeert het enorm dat organi-
saties hun verantwoordelijkheid nemen voor hun 
bijdrage aan een beter woon- en werkklimaat en het 
milieu voor de huidige en toekomstige generaties.”

Tjerk Wagenaar, 
Directeur Stichting Natuur & Milieu
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Onze bijdrage aan een robuuste samenleving
Zo’n 2 miljoen huizen in Nederland zijn slecht geïsoleerd. 
Onder het motto ‘Een Slimwoner heeft een warme bovenkamer’ 
daagde ROCKWOOL in samenwerking met Natuur & Milieu 
Nederlandse huiseigenaren uit om na te denken over het 
optimaal benutten van hun zolder. Door de inwoners van 
Nederland via dergelijke initiatieven ertoe aan te zetten om 
(milieu-)keuzes te maken, worden ze steeds slimmer en meer 
energie- en milieubewust.

Ingrid Kramer uit Warmenhuizen, één van de ruim 1.200 
deelnemers, was de winnaar van een geheel geïsoleerd 
zolderdak. In de winter had zij last van de kou en in de zomer 
was haar zolder te heet. Behalve extra woonruimte en een 
aangenaam binnenklimaat op zolder biedt steenwol dakisolatie 
nog andere belangrijke voordelen: het vermindert geluidshinder 
van buitenaf (van vliegverkeer bijvoorbeeld) en het verbetert de 
akoestiek in de ruimte. Daarnaast bespaart een goed geïsoleerd 
dak energie: de besparing voor een gemiddelde gezinswoning 
kan oplopen tot maar liefst € 650,-1 per jaar en voor een 
vrijstaande woning zelfs tot € 1.000,- per jaar.

ROCKWOOL steenwol isolatie is brandveilig, beschermt 
gebouwen tegen warmteverlies, vermindert het energieverbruik 
en leidt tot lagere CO2-emissies. Bovendien verhoogt 
ROCKWOOL isolatie de brandveiligheid en het akoestisch 
comfort, waardoor het bijdraagt aan de duurzame en 
levenslange verbetering van het gebouw.

1     Bron Milieucentraal, februari 2014



25

Casus 
ROCKFON
Gezondheid,  
welzijn en
productiviteit
Akoestiek verbeteren

Akoestiek

Brandveiligheid

Recycling

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

De ROCKFON Group is onderdeel van de ROCKWOOL Group  
en toonaangevend leverancier van akoestische plafond- en 
wandoplossingen van steenwol en metaal. Door de recente 
overname van Chicago Metallic levert ROCKFON naast 
steenwol panelen nu ook ophangsystemen en toebehoren: 
totale ROCKFON systeemoplossingen.

Een antwoord op de uitdagingen van nu
Het brede productassortiment van ROCKFON draagt eraan bij 
dat openbare gebouwen en kantoren betere plekken worden 
om in te leven en te werken en heeft een positieve invloed op 
de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de mede-
werkers, bezoekers of andere aanwezigen in voornamelijk 
utiliteitsgebouwen.

Gezondheid, welzijn en productiviteit
In 2014 toonde de World Green Building Council in het rapport 
“Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next 
Chapter for Green Building” aan dat het ontwerp van kantoren 
van grote invloed is op de gezondheid, het welzijn en de 
productiviteit van de mensen die er werken. In het rapport 
wordt geconcludeerd dat met name bepaalde factoren, zoals 
akoestiek, luchtkwaliteit, (dag)licht en thermisch comfort, van 
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invloed zijn op de gezondheid, tevredenheid en prestaties van 
de gebruikers van het kantoor. Het onderzoek toonde aan dat 
het, vooral vanwege ongewenste afleiding door het aanwezige 
geluid, vrijwel onmogelijk is om echt productief te zijn in 
hedendaagse kennis-gedreven kantooromgevingen. Dit is vaak 
een belangrijke oorzaak van ontevredenheid onder de gebruikers.

Een rustige omgeving, zonder geluidsoverlast
ROCKFON “beschermt” mensen. Door ROCKFON plafond- en 
wandoplossingen in een standaardkantoor van 120 m2 toe te 
passen, kan het aanwezige geluid in de ruimte met 6 dB 
teruggebracht worden. Dit komt overeen met het wegnemen van 
75% van het oorspronkelijk aanwezige geluid. Door hun extreem 
hoge lichtreflectie kunnen onze witte panelen natuurlijk en 
kunstlicht optimaal weerkaatsen. Dit zorgt voor een gezond 
binnenklimaat en lagere kosten en heeft een positieve invloed op 
het milieu. Met steenwol als veilige basis voldoen onze produc-
ten aan de hoogste brandreactieklassen. De combinatie met 
Chicago Metallic ophangsystemen biedt goede resultaten op het 
vlak van brandwerendheid en brandstabiliteit. ROCKFON wordt 
meestal toegepast in gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, 
zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Daarom is brandveilig-
heid uitermate belangrijk.

In samenwerking met derden ontwikkelen en leveren wij 
specifieke oplossingen die leiden tot een beter binnenklimaat. 
Een goed voorbeeld hiervan is Comfoschool. Deze duurzame 
oplossing voor frisse scholen combineert de akoestische 
eigenschappen van ROCKFON met een specifiek voor 
klaslokalen ontwikkeld ventilatiesysteem van Zehnder.

Efficiënte productie en efficiënt omgaan met grondstoffen
Bij ROCKFON creëren we duurzame producten. We onttrekken 
niets aan de aarde dat de aarde niet zelf kan vervangen. 
Onze plafondpanelen bestaan voornamelijk uit basalt, een in 
ruime overvloed beschikbare grondstof, en voor tot 42% uit 
gerecycled product uit ons eigen productieproces, restafval van 
bouwplaatsen en van derden. Met zeer weinig grondstof maken 
wij heel veel eindproduct. Zo produceren wij met 1 kubieke 
meter gesteente 2.200 m2 plafondpanelen van 15 mm dik, 
waarmee je 8 tennisvelden zou kunnen dicht leggen.

Verandering stimuleren door productinformatie
Wij kunnen volledige milieuproductverklaringen (EPD’s) voor 
onze producten overleggen. ROCKFON was de eerste fabrikant 
van plafondpanelen die een door derden geverifieerde 
milieuproductverklaring volgens het Nederlandse MRPI-
programma (Milieu Relevante Product Informatie) kon 
verstrekken. Voor EPD-programma’s worden dezelfde 
consistente, transparante en door de industrie geaccepteerde 
methoden gebruikt om producten te vergelijken. Het is niet 
altijd duidelijk wie er precies achter een ‘groen’ label schuilt, 
wat het daadwerkelijke motief is en wie de certificering verzorgt. 
Deze benadering helpt klanten een gefundeerde keuze te maken 
tussen de verschillende groene labels in de markt.
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(Re-)building
the future

3.  Onze akties in 2014   



28 29

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

Onze MVO-strategie
De MVO-strategie van ROCKWOOL is gebaseerd op de belofte: 
‘CREATE AND PROTECT®’. Het is onze verantwoordelijkheid 
oplossingen te creëren die mensen en hun bezittingen tegen 
het milieu beschermen en die het milieu tegen mensen en hun 
bezittingen beschermen. We zijn in 2014 met deze strategie 
gestart en de eerste prestatieverbeteringen worden nu al 
zichtbaar.

Wij willen onze klanten in staat stellen prachtige gebouwen 
te ontwerpen en te realiseren, die optimale bescherming en 
comfort bieden aan de gebruikers en waar alle stakeholders 
baat bij hebben. Met onze gespecialiseerde steenwolvezels 
ontwikkelen onze klanten in de auto- en procesindustrie 
inventieve oplossingen en nieuwe producten. Aan de tuinbouw-
sector leveren we steenwol substraat voor de precisieteelt 
van groenten en fruit.

TO CREATE AND PROTECTOnze belofte

Waar wij in geloven

Wat wij willen doen

Onze belangrijkste 
aandachtsgebieden

Verantwoordelijkheid

Levenscyclus van producten

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Energie-efficiëntie

Gesloten kringloop

Duurzaam inkopen van grondstoffen

Verantwoord werkgeverschap

Gezondheid en veiligheid

Beschermen tegen geluidsoverlast

Beschermen van leven en eigendom

Vervuiling tegengaan

ROCKWOOL Foundation

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze kennis delen

Stakeholderdialoog

Ethiek en goed gedrag

Eerlijkheid Passie Efficiëntie Ondernemerschap

CREATE van duurzame 
oplossingen met meerwaarde

AMBITIE 1 AMBITIE 2 AMBITIE 3

PROTECT van mensen 
en (gebouwde) omgeving

DELIVER op een eerlijke 
en verantwoorde wijze

stakeholderdialoog
We zijn in dialoog getreden met onze stakeholders om de 
strategie, ambities en de opzet van dit verslag met hen af te 
stemmen. Daarom hebben we contact gezocht met een aantal 
van de belangrijkste interne stakeholders en 200 externe 
stakeholders. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, is dat 
zij onderschrijven dat onze strategie op de juiste onderwerpen 
gebaseerd is. Onze stakeholders vroegen ons echter wel om 
meer informatie te geven over onze klanttevredenheidsonder-
zoeken en economische impact en meer targets vast te stellen. 
Daar hebben we gehoor aan gegeven. We hebben informatie 
opgenomen over de vorderingen die we geboekt hebben met 
het meten en monitoren van de tevredenheid van onze klanten, 
financiële cijfers opgenomen en een aantal ambities vastgesteld. 
Een volledige beschrijving van onze materialiteitsanalyse is te 
vinden in bijlage B.

Onze MVO-strategie
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Figuur 9: Vorderingen op het gebied van MVO.

CREATE
LEVENSCYCLUS VAN PRODUCTEN

EFFICIËNT GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

ENERGIE EFFICIËNTIE 
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Beschikbaarheid van milieuproductverklaringen 
(EPD’s) voor onze producten
Onze producten zijn gecertificeerd en in de 
Nationale Milieudatabase opgenomen

# LCAs / Impactanalyse

O
N

ZE
 K

P
I’S

Totaal materiaalverbruik / 
Totale steenwolproductie (ton)
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ROCKWOOL Energy Efficiency Plan 2013-2016
MEE-convenant
Verbeteringen in de productielijnen (isolatie, nieuwe 
smelttechnologie, verbeteringen in de afvalbalans)

Energie-efficiëntie (MWh per geproduceerde ton
steenwol)

Een verbetering van 1% in het totale energieverbruik 
per bruto geproduceerde ton in 2015
Een toename in het gebruik van secundaire 
brandstoffen met 20% in 2015 TA
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ROCKWOOL Operational Excellence-programma
(ROPEX)

2012  139.188 2013  120.662 2014  125.766
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Lean & Green logistiek en het verhogen van 
het vervoerde volume en het verminderen van 
intern transport 
EU-regeling voor emissiehandel (ETS)

Totale scope 1-emissies  CO2 (ton)

CO2-reductie met 122.010 kg CO2 in 2016 in onze 
interne transportbewegingen
Een toename in het aandeel van Ecocombi's, 
tot 19% en daardoor een verdere afname van onze 
CO2-uitstoot in 2016 met 124.694 kg CO2

TA
R

G
ET

PROTECT
VERANTWOORD WERKGEVERSCHAP
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Aantal vrouwen (aantal personen)
Werknemersverloop (aantal werknemers dat vertrekt)
Gemiddeld aantal jaren in dienst

Binnen de komende 5 jaar een FRA-score die 
structureel lager is dan 3
Met onze FRA-score in de bovenste 25% van 
onze sector staanTA
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In 2016 inzichtelijk maken van onze positieve impact
In 2015 lanceren van de Sociale Duurzaamheidstool
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In 2016 inzichtelijk maken van onze positieve impact
In 2015 lanceren van de Sociale Duurzaamheidstool
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2012  146
2012  79

2013  132
2013  78

2014  134
2014  33
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2012  13,8 2013  17,3 2014  16,9C

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
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Bewustwordingscampagnes
ROCKSafe-programma

FRA-score
Langdurig ziekteverzuim (%)

A

B

2012  3,3 
2012  4,0 %

2013  4,5 
2013  3,7 %

2014  6,7 
2014  3,9 %
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B

DELIVER
ROCKWOOL FOUNDATION
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Een kwart van het dividend van ROCKWOOL
Group gaat naar goede doelen

Investeringen door de Foundation (€ miljoen)

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
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Beleid voor maatschappelijke betrokkenheid

Aantal gesponsorde projecten
Totale donatie (€)
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2012  180
2012  59000

2013  213
2013  69000

2014  153
2014  68000
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ONZE KENNIS DELEN
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Platforms, seminars, bezoeken, onderwijs

Aantal mensen dat is bereikt door symposia 
en bezoeken aan onze fabriek

ETHIEK EN GOED GEDRAG
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Aantal ontslagen vanwege overtreding van 
de gedragscode
Geregistreerde gevallen van onethisch gedrag
Aantal milieuklachten van derden
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Handboek over bedrijfsethiek en trainingssessies 
voor directieleden
Klokkenluidersbeleid
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STAKEHOLDERDIALOOG

O
N

ZE
 K

P
I’S

M
A

AT
R

EG
EL

EN

Stakeholderdialoog met bijna 200 stakeholders 
Diverse samenwerkingsverbanden, zie p. 65  

Aantal stakeholders waarmee ROCKWOOL 
de dialoog is aangegaan

2012  n/a 2013  15 2014  200

2012  2492 2013  5983 2014  5804

2012  1,75 2013  1,7 2014  1,65

2012  4,6 2013  4,7 2014  6,7

2012  n/a
2012  0
2012  9

2013  n/a
2013  0
2013  4

2014  0
2014  0
2014  2

A

B

C

Workshops over duurzame inzetbaarheid;
training over “Ziekteverzuim, stress herkennen 
en bronnen van positieve energie stimuleren”;
Opname van duurzame inzetbaarheid in de 
beoordelingsgesprekken
Onze periodieke medische keuringen verder 
ontwikkelen

GESLOTEN KRINGLOOP

2012  ca. 12% 2013  ca. 12% 2014  ca. 22%
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Steenwolresten worden direct teruggevoerd in 
het productieproces

Hergebruikte pallets (%)

Uiterlijk in 2017 een gesloten afvalbalans realiseren 
(al het steenwolafval wordt intern gerecycled, 
dit dient als grondstof voor het productieproces)TA
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100% naleving van de gedragscode door de 
belangrijkste leveranciers in 2016
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Indirecte grondstoffen inkopen bij lokale 
leveranciers die sociaal betrokken zijn
Leveranciers onze gedragscode laten ondertekenen

Nieuwe leveranciers worden gescreend op 
milieugegevens (%)
Aantal van de belangrijkste leveranciers die de 
gedragscode hebben ondertekend (%)

A
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2012  0%
2012  0%

2013  0%
2013  36%
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2014  3%
2014  75%

BESCHERMEN TEGEN GELUIDSOVERLAST
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De impact van omgevingsgeluid in 
maatschappelijke kosten uitdrukken
Onze positieve impact concretiseren 

Maatschappelijke kosten van omgevingsgeluid 
(miljard €)

2012  n/a 2013  2,5 2014  2,5

BESCHERMEN VAN LEVEN EN EIGENDOM
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De impact van branden in kosten uitdrukken
Onze positieve impact concretiseren

Kosten van brand (miljoen €)

VERVUILING TEGENGAAN
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Oplossingen die de verontreiniging van 
oppervlakte- en grondwater verminderen

Oplossingen die vervuiling tegengaan

2012  n/a 2013  850 2014  850
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Hoe we met onze MVO-strategie 
onze stakeholders helpen
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3.1 CREaTE - 
 onze verantwoordelijkheid
Onze eerste strategische ambitie richt zich op ons eigen 
bedrijfsproces en de vertaling hiervan in tools en prestaties die 
onze klanten kunnen helpen bij het realiseren van hun eigen 
MVO-inspanningen. Wij ontplooien nieuwe activiteiten en 
monitoren onze prestaties op het gebied van efficiënt gebruik 
van grondstoffen, onze gesloten kringloop en energie-efficiëntie, 
met als doel het voortdurend verbeteren van de levenscyclus van 
onze producten (LCA). Ook kunnen we melden dat de ISO14001-
certificering opnieuw is toegekend voor het milieumanagement-
systeem in onze fabriek in Roermond.

Levenscyclus van producten
Wij meten continu de milieu-impact van onze producten. Dit 
doen we om twee redenen. Ten eerste willen we een duurzame 
onderneming zijn die duurzame producten levert en geeft onze 
levenscyclusanalyse ons de informatie die wij nodig hebben om 
onze prestaties en processen continu te verbeteren. Ten tweede 
onderscheiden we ons met onze milieuprestaties ten opzichte 
van onze concurrenten. Met transparante communicatie maken 
wij onze klanten bewust van onze toegevoegde waarde en helpen 
we ze de meest duurzame optie te kiezen.

ROCKWOOL Benelux is de eerste leverancier van 
isolatiematerialen die de eigen leveranciersspecifieke 
gegevens in de Nationale Milieudatabase publiceert. 
ROCKFON is de eerste fabrikant van plafondpanelen 
in deze database. En beide bedrijven hebben een 
score die er mag zijn! De extern geverifieerde 
gegevens tonen aan hoe ROCKWOOL Benelux en 
ROCKFON de eigen milieu-impact SMART monitoren 
en verbeteren.

‘ Monitoren en voortdurend 

verbeteren: sturen op echte  

milieu-impact’
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Efficiënt gebruik van grondstoffen
Efficiëntie is essentieel voor zowel ons gebruik van grondstoffen 
als onze bedrijfsprocessen. Daarom hebben we ROPEX  
(ROCKWOOL Operational Excellence) ingevoerd om onze 
organisatie een structuur en cultuur van continue verbetering, 
lean management en leiderschap te geven. 

Het gesteente dat wij als grondstof gebruiken is vooral basalt,  
in combinatie met gerecyclede materialen. We hebben onze 
efficiëntie weten te verhogen en ons gebruik van grondstoffen 
teruggedrongen.
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Figuur 10: Efficiënt gebruik van grondstoffen.

Figuur 12: Ons materiaalverbruik (totaal). Figuur 13: Ons materiaalverbruik (absoluut).

Figuur 11: Ons materiaalverbruik (relatief).
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Energie-efficiëntie
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Energie-efficiëntie
De meest duurzame energie is bespaarde energie. Vanuit dit 
opzicht levert het gebruik van onze producten door onze klanten 
de grootste positieve impact op. Het smelten van grondstoffen is 
energie intensief. Dit staat daarom bovenaan onze agenda. Wij 
zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de efficiëntie 
van onze processen en (smelt-)technieken te optimaliseren.

Een van de grootste productielocaties voor ROCKFON bevindt 
zich in het Belgische Wijnegem. Hier is in hernieuwbare energie 
geïnvesteerd in de vorm van 7000 zonnepanelen. In 2014 is 
1.317.269 kWh geproduceerd waarvan wij zelf 671.278 kWh voor 
onze productie gebruikt hebben. De rest leveren we terug aan 
het net. 

In de fabriek in Roermond houden we ons aan het MEE-conve-
nant (een meerjarenconvenant over energie-efficiëntie). In het 
ROCKWOOL Energy Efficiency Plan 2013-2016 is als target een 
verlaging van het energieverbruik met 2,5% opgenomen. 
Maar in 2014 zijn we al op een verlaging van 3% uitgekomen 
door allerlei projecten om energie te besparen in ons productie-
proces, waaronder:
  extra automatisering van het smeltproces; 
  extra isolatie van de oven op twee van onze productielijnen; 
  nieuwe smelttechnologie op een productielijn;
  verbeteringen in onze afvalbalans.

Technische isolatie: 
van kostenpost naar bedrijfsmiddel
Isolatie wordt steeds meer als een bedrijfsmiddel in 
plaats van een pure kostenpost gezien. Vanuit deze 
nieuwe manier van denken vragen onze klanten ons 
om ideeën te bedenken om hen te helpen hun doelen 
te bereiken. Onze klant Kisuma Chemicals is hiervan 
een mooi voorbeeld. Zij vroegen onze hulp om hun 
ambitieuze plannen voor energie-efficiëntie waar te 
maken. Wij hebben een aantal isolatieoplossingen op 
maat voor ze bedacht om hun energieverbruik nog 
verder terug te dringen.

Figuur 14: Onze energie-efficiëntie.
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CO2-voetafdruk
Onze isolatieproducten hebben duidelijk een positieve impact op 
de CO2-emissies. Door de aard van ons productieproces stoten 
wij zelf ook vrij veel CO2 uit. In het kader van onze milieuverant-
woordelijkheid streven wij ernaar onze productie-gerelateerde 
emissies te minimaliseren.

De belangrijkste emissies zijn CO2 (koolstofdioxide),  
NOx (stikstofoxide), SO2 (zwaveldioxide) en NH3  (ammoniak). 
Onze zuiveringsinstallaties zorgen ervoor dat onze emissies 
ruimschoots binnen de grenzen van onze milieuvergunning 
blijven. Vanwege de grootte van onze fabriek nemen we ook deel 
aan de EU-regeling voor emissiehandel (ETS) die een grens stelt 
aan de hoeveelheid CO2 die we mogen uitstoten. Als we meer 
uitstoten dan de grenswaarde, moeten we dat compenseren 
door CO2-credits te kopen op de emissiehandelsmarkt. Als we 
efficiënter werken en onder onze grens blijven, mogen we onze 
CO2-credits aan andere fabrieken doorverkopen. Deelname aan 
ETS betekent ook dat onze CO2-emissies extern worden 
geverifieerd. In 2014 wisten we onze CO2-emissies te verlagen. 
Dit leverde ons voor 12.375 ton CO2 aan verhandelbare credits 
op: we blijken dus nog veel efficiënter te kunnen werken dan  
we zelf verwacht hadden!

We wisten ook onze SO2-emissies te verlagen. Door toename  
van onze productie is de absolute uitstoot van onze NOx- en 
NH3-emissies toegenomen.

De tweede Lean & Green star
In het voorjaar van 2014 kreeg ROCKWOOL de tweede 
Lean and Green Star. Jos Dumoulin, Technical Director 
voor ROCKWOOL Central Western Europe, mocht tijdens 
een officiële uitreiking in Capelle a/d IJssel in Nederland 
het certificaat in ontvangst nemen.

De Lean and Green Award is bedoeld voor organisaties die 
actief werken aan de duurzaamheidsambitie om hun CO2 
binnen 5 jaar met ten minste 20% te laten afnemen. De 
Lean and Green Star wordt toegekend aan organisaties die 
kunnen aantonen dat ze de ambitie hebben waargemaakt 
die is vastgesteld in het Actieplan. De Tweede Lean and 
Green Star wordt toegekend voor het realiseren van een of 
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meer nieuwe duurzaamheidsdoelen die op kwantificeerbare 
wijze bedragen aan de netwerk- en vervoersprestaties.

De eerste Lean and Green Star hebben we verdiend door 
efficiënte Ecocombi’s in te zetten. Met deze vrachtwagens 
konden we onze CO2-emissies met meer dan 20% verlagen. 
Onze tweede Star is een erkenning voor het feit dat we nu nog 
minder uitstoten en dat we onze ketenpartners aanmoedigen 
om duurzamer te werken.

Deze tweede Star is te danken aan de samenwerking tussen 
ROCKWOOL, als verzender van grote volumes, en onze externe 
vervoerders. Duurzaamheid is een vast en belangrijk agenda-
punt tijdens de maandelijkse besprekingen met onze vervoer-

ders. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk met de nog 
schonere EURO6-standaard gaan rijden. We verlagen 
daarmee onze CO2-emissies en we helpen onze partners 
toekomstbestendig te worden. Ook zorgen we voor een 
optimale beladingsgraad en stimuleren we onze eigen 
productieafdelingen om ervoor te zorgen dat de producten 
veiliger geladen worden. Hoe minder producten beschadigd 
bij onze klanten aankomen, des te minder we hoeven te 
vervangen en des te minder vervoerskilometers we dus maken.

Voor de verslaglegging over onze CO2-emissies volgen we  
het Greenhouse Gas Protocol (www.ghgprotocol.org/).
  scope 1: rapportage van CO2-emissies als gevolg van het 
direct energieverbruik (cokes, kolengruis, aardgas en 
procesemissies);

  scope 2: rapportage van de CO2-emissies als gevolg 
van ons elektriciteitsverbruik;

  scope 3: rapportage van de CO2-emissies als gevolg  
van onze uitbestede logistiek en onze CO2-emissies  
voor vliegreizen en leaseauto’s.

In onze fabriek gebruiken we cokes, kolengruis en aardgas. 
Deze leveren de grootste bijdrage aan onze CO2-voetafdruk. 
Afgezet tegen de toegenomen productie hebben we onze 
CO2-uitstoot weten te verlagen.

Dilemma
Ecocombi’s zijn buiten Nederland nog niet toegestaan. 
Dit heeft nu onze aandacht, met name voor het vervoer 
van onze goederen naar België. Als deze vrachtwagens 
in heel Europa worden toegelaten zou dit enorme 
kosten en CO2-uitstoot besparen, hetgeen zowel 
ROCKWOOL als het milieu ten goede komt. Er zijn in  
dit kader al voorstellen ingediend bij de betreffende 
commissies en overheidsinstanties in België.



36 37

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

CO2-emissie-efficiëntie (scope 1)
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Omdat de emissies in scope 1 (cokes en aardgas) nog altijd de grootste bijdrage leveren aan onze voetafdruk, ligt hier onze 
prioriteit. Onze netto emissies in scope 2 zijn nul: We kopen namelijk groene stroomcertificaten (Garanties van oorsprong).

Figuur 16: CO2-emissie ten gevolge van onze productie.

Figuur 18: Onze bruto CO2-emissie.

Figuur 17: Onze CO2-emissie per bron.

Figuur 19: Onze netto CO2-emissie.
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1     ROCKWOOL: productiecijfers, milieuverslag, MEE-convenant industrie, SBR: levensduurprestaties van bouwmaterialen, RVO: referentiegebouwen, Ecofys 2005: 

rapport over rendabele maatregelen, CBS: gemiddelde km in NL, Milieucentraal: gemiddelde vervuiling per huishouden, Nibud: gemiddelde bestedingen.
2     De prijs voor landbouwgrond is het hoogst in Nederland, in vergelijking met andere EU-lidstaten als Duitsland en Spanje. Meer dan 50% van de grond in  

Nederland wordt voor agrarische doeleinden gebruikt.
3     Bouw- en technische isolatie geproduceerd in Roermond.

Emissiebesparing per jaar van een 
referentie-woning uit de jaren 70 met 
isolatie van ROCKWOOL 

De isolatieproducten die ROCKWOOL 
in 2014 heeft verkocht 3  sparen tijdens 
nuttige levensduur (75 jaar) ca.:

Dit is gelijk aan de jaarlijkse  
emissie van ca.:

Jaarlijkse besparing op  
de energierekening 

Het aantal malen dat tijdens de 
productie vrijgekomen emissies 
gecompenseerd worden is 

1.100 Kg CO2eq. 55.875.000 ton CO2eq.

6.9 miljoen*

15 miljoen*

ca. € 390 / 22%

775 maal
*  Uitgaande van 8 ton aan CO2-emissies per huis per 

jaar en op basis van 18.000 km per auto per jaar.

vermeden emissie (CO2 eq.)

Bespaarde emissies in perspectief

Focus op duurzame impact 1

Naast onze focus op verbeteringen in onze interne processen, willen we  
ook inzicht hebben in de maatschappelijke impact van onze producten. 
Daarom hebben we samen met Ecofys onderzoek gedaan naar de  
impact van onze steenwolproductie over één jaar.

In de bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden 
met het gebruik van GRODAN producten. Eén kubieke meter 
basalt is goed voor 50 m2 steenwol waarmee 350.000 kg 
tomaten, 1 miljoen komkommers of 175.000 paprika’s op 
duurzame wijze kunnen worden geteeld. Het gebruik van 
GRODAN producten is goed voor het milieu: er worden voor  
de teelt van groenten minder grond, meststoffen en water 

gebruikt dan bij de conventionele productiewijze. Bovendien 
hebben GRODAN producten door het effectievere gebruik van 
grond vanuit concurrentieoogpunt een positieve impact op  
de Nederlandse economische situatie2. De toepassing van 
LAPINUS FIBRES in de auto-industrie (remmen) zorgt voor 
meer veiligheid en verlaagt de uitstoot van fijne deeltjes.

Figuur 20: Duurzame impact.
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Gesloten kringloop
Het recyclingpercentage van onze producten schommelt 
tussen 45% en 55%, afhankelijk van het moment en het 
specifieke product. Wij willen dit percentage verhogen.

ROCKWOOL recyclet op een aantal manieren:

Recycling van productafval
Steenwolresten worden direct teruggevoerd in het productie-
proces. Sinds 2014 is een nieuwe smelttechniek volledig 
operationeel op een lijn. Dankzij deze nieuwe smelttechniek 
kunnen we meer steenwolresten direct recyclen zonder er 
briketten van te hoeven maken dat essentieel is voor de andere 
lijnen. Dit verhoogt de energie-efficiëntie van de recycling en 
van de steenwolproductie. 

Recycling van bouwisolatiematerialen en andere afvalstromen
Door de aard van onze productieprocessen kunnen we ook afval 
uit andere bedrijfstakken recyclen. Dit is een welkome bijdrage 
aan de oplossing van de afvalproblematiek en ROCKWOOL 
beperkt hiermee het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Wij bieden ROCKCYCLE® als service aan voor het recyclen van 
bouwisolatiematerialen.
In samenwerking met Van Gansewinkel, de partner voor het 
verwerken van afvalstromen, worden de steenwolresten naar 
onze recyclingfabriek gebracht.

Retourservice voor gebruikte pallets
We hebben ook een retourservice opgezet om pallets op bouw- 
plaatsen op te halen en in onze fabriek te hergebruiken.

Recycling bij GRODaN
Een voorbeeld van een best practice bij ROCKWOOL  
is het recyclen van GRODAN substraat. De GRODAN 
Group biedt in België, Nederland, Frankrijk en Canada 
al de mogelijkheid om 100% van de verkochte producten 
te recyclen en wil dit in de toekomst voor alle locaties 
mogelijk maken.

Winning

Afvalrecycling

Grondstoffen

Fabriek
ROCKWOOL

Steenwolafval

Afval naar stortplaats

Andere
industrieën

Afval Producten naar 
bouwplaats

Figuur 21: ‘Van afval tot grondstof’.
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Hoogste score 5-sterren BREEaM-NL Nieuwbouw
Tijdens het Duurzaam Gebouwd-congres in Maastricht  
in november 2014 kreeg het kantoorgebouw van Geelen 
Counterflow een 5-sterren BREEAM-NL certificaat. Het 
gebouw behaalde een score van 94,19%, op dat moment 
de hoogste score ooit behaald. Dit is het resultaat van een 
totaalbenadering waarbij energie-efficiëntie, materiaalge-
bruik en een gezond binnenklimaat met elkaar in balans 
zijn gebracht. ROCKFON leverde 1.400 m2 akoestische 
plafondpanelen en nam 500 m2 aan steenwolresten mee 
terug van de bouwplaats.

Duurzaam inkopen van grondstoffen
De afdeling Group Sourcing & Procurement op het hoofdkan-
toor in Denemarken verzorgt de centrale inkoop van onze 
directe grondstoffen (zoals basalt en energie). In 2013 heeft 
deze afdeling een gedragscode opgesteld die ondertekend 
moet worden door onze belangrijkste leveranciers (leveran-
ciers voor grondstoffen/apparatuur voor reparatie, onderhoud, 
bedrijfsvoering of leveranciers bij wie meer dan € 100.000 per 
jaar wordt ingekocht).
De gedragscode gaat in op onderwerpen als gelijke kansen 
voor iedereen, erkenning van vakbonden en eerlijke arbeids-
voorwaarden. Ook zijn onze leveranciers verplicht zich te 
onthouden van het gebruik van kinderarbeid in welke vorm dan 
ook. Wat betreft het milieuaspect van onze activiteiten onder-
schrijven wij het “Business Charter for Sustainable Develop-
ment – Principles for Environmental Management” van de 
Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Hierin zijn 
verantwoordelijkheden aangegeven, is vereist dat er een 
milieufunctionaris wordt aangesteld, dat er gewerkt wordt 
volgens een milieumanagementsysteem en dat er specifieke 
driejarenplannen worden opgesteld. Ook worden alle nieuwe 
machines aan een milieurisico-analyse onderworpen voordat 
ze in bedrijf worden gesteld. Ook moeten leveranciers aan hun 
eigen leveranciers dezelfde eisen opleggen.

Momenteel heeft 75% van onze belangrijkste leveranciers de 
gedragscode ondertekend en we verwachten dat dit aantal in 
2015 verder toeneemt. Al onze leveranciers zijn verplicht de 
gedragscode uiteindelijk te ondertekenen  en de beginselen 

ervan na te leven. Als een leverancier de code schendt, stellen 
we in overleg een verbeterplan op. Als die verbeteringen niet 
worden doorgevoerd, wordt het contract beëindigd. Naast het 
ondertekenen van de gedragscode zijn er in 2014 214 leveran-
ciersevaluaties (deskresearch en bezoeken) uitgevoerd.

Ook zijn er maatregelen voor verantwoord inkopen doorgevoerd 
die niet direct verband houden met ons kernproduct.  
Voorbeelden hiervan zijn:
  producten en diensten als kantoorbenodigdheden, werkkle-

ding en facilitaire diensten inkopen bij lokale leveranciers 
die maatschappelijk betrokken zijn;

  bij voorkeur leaseauto’s met ten hoogste energielabel C  
of liever nog hybride auto’s leasen;

  met schoonmaakbedrijven werken die milieuvriendelijke 
producten gebruiken en MVO-ambities nastreven.
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De ROCKPANEL Group, onderdeel van de ROCKWOOL Group, 
produceert gevelbekledingsplaten van basalt, een duurzame 
grondstof. Deze platen worden bij voorkeur in geventileerde 
constructies toegepast voor de afwerking van gevels en 
detailleringen rondom het dak. Ze dragen bij aan een gezond 
binnenklimaat en bieden bescherming tegen invloeden van 
buitenaf.

Casus
ROCKPANEL
Duurzame en 
comfortabele 
gebouwen
Gevelbekleding die 
het binnenklimaat verbetert

Akoestiek

Brandveiligheid

Vermindering van geluidsoverlast

Bescherming van eigendom

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

Met de introductie van de ROCKPANEL FS-Xtra plaat 
wordt het belang van brandveiligheid onderstreept. 
Deze plaat voldoet aan Euroklasse A2-s1, d0, en kan 
dus worden toegepast in situaties waar de 
brandveiligheid een belangrijke rol speelt. Bovendien 
heeft ROCKPANEL met de FS-Xtra een houtlook 
weten te realiseren zonder concessies te doen aan 
de brandveiligheid.

Een antwoord op de uitdagingen van nu
De ROCKPANEL Group wil gebouwen mooi, robuust en duurzaam 
maken. Met onze duurzame steenwol gevelplaten beschermen we 
de omgeving en het milieu tegen de impact van (ge)bouwen. Door 
de onbeperkte ontwerpmogelijkheden en goede verwerkbaarheid 
is ROCKPANEL gevelbekleding in de markt uitgegroeid tot een 
voorkeursoplossing voor geventi-leerde gevels.

Urbanisatie: hoe we comfortabele en duurzame gebouwen 
creëren 
Urbanisatie is een wereldwijde trend. Ook de Verenigde Naties 
erkent dit. De groei van zowel kleinere als megasteden overal 
ter wereld vergroot de vraag naar comfortabele en duurzame 
gebouwen die lang meegaan. We zien dit in alle markten waar 
de ROCKPANEL Group actief is (Europa en Rusland); zowel bij 
de renovatie van bestaande gebouwen (vaak gecombineerd 
met de transformatie van kantoren naar woningen) als bij 
nieuwbouw. Revitalisering van verouderde stadscentra of 
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Het duurzaamheidshandvest
Om onze MVO-activiteiten in onze strategie en 
organisatie te integreren hebben wij een duurzaam-
heidshandvest opgesteld. De komende jaren gaan  
we dit handvest verder implementeren. Het handvest  
luidt als volgt:

ROCKPANEL gevelplaten zijn brandveilig, natuurlijk  
en gemaakt van tot wel 100% te recyclen materiaal.  
Ze bieden een ontwerpvrijheid gecombineerd met 
gereduceerde bouwkosten en een minimum aan afval 
en ze worden geproduceerd door een milieuvriendelijk 
productieproces.

Geventileerde gevels, gebouwd met ROCKPANEL 
gevelplaten dragen bij aan het voorkomen van 
vochtproblemen, helpen het energieverbruik te 
verminderen en leveren een positieve bijdrage aan  
een gezonde, veilige en prettige woonomgeving  
dankzij het esthetisch design en zeer goede 
bouwfysische en brandveiligheidseigenschappen.

De ROCKPANEL Group promoot een actieve levensstijl 
met een gezonde balans tussen werk en privé,  
daarmee bijdragend aan de goede gezondheid van  
de medewerkers. De ROCKPANEL Group bevordert 
duurzame, langdurige zakelijke relaties met partners 
en klanten gebaseerd op onze gezonde financiële 
achtergrond. Via de ROCKWOOL Foundation worden 
ook goede doelen gesteund.

De ROCKPANEL Group neemt Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen serieus en we geloven in een 
open en transparante benadering. Met dit in gedachte  
is het duidelijk dat onze duurzaamheidsclaims zijn 
geverifieerd en gebaseerd zijn op feiten.

Het handvest dekt alle aspecten van duurzaamheid af: 
milieu, maatschappelijk en economisch.

stadsdelen is belangrijk. Als hierbij zowel de prestaties (milieu) 
als het design (sociaal) worden verbeterd, heeft dit als 
bijkomend voordeel dat de economische waarde toeneemt.

Een geventileerd gevelconcept met ROCKPANEL gevelplaten 
past perfect binnen deze trend. Door een hoge energieprestatie 
met een gezond binnenklimaat en een esthetisch design met 
duurzame materialen te combineren, beschermen we gebouwen 
tegen de invloeden vanuit de omgeving en beschermen we  
de omgeving tegen de invloeden van gebouwen. Wij noemen  
dit ‘CREATE AND PROTECT’ en dit is de basis van onze strategie.  
Dit wordt uitgedrukt in onze nieuwe missieverklaring:

Ondersteuning voor duurzaam bouwen
De ROCKPANEL Group heeft haar MVO-activiteiten sinds 2013 
verder ontwikkeld. Waar in 2013 de focus lag op het maken van 
nieuwe milieuproductverklaringen (EPD’s), is deze in 2014 
verschoven naar het verder verankeren van MVO in onze missie 
en strategie.

In 2014 waren wij een van de eerste bedrijven met een ECO-EPD 
voor onze platen. Deze ECO-EPD’s op basis van EN15804 zijn een 
volgende stap in het harmonisatieproces voor EPD’s. Dit 
ondersteunt het gebruik van duurzame materialen in de markt. 
Klanten kunnen zo producten aan de hand van allerlei feiten en 
cijfers controleren en onderling vergelijken. Het is logisch dat de 
ROCKPANEL Group, als vooraanstaande Europese leverancier 

ROCKPANEL Group enables its customers to create 
innovative buildings which people enjoy working and 
living in.

As a profitable company we remain grounded and 
approachable and respect all our customers 
irrespective of the size of order placed. We seek to 
retain our distinctive differentiation and constantly 
aim to improve our customers’ experience of 
interacting with us.

As a result, ROCKPANEL Group develops and 
markets safe, sustainable and aesthetic façade 
cladding products.

van duurzame materialen, het voortouw neemt in deze 
ontwikkeling. Wij geloven dat de door derden geverifieerde 
EPD’s klanten zullen helpen de juiste materialen te kiezen.
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De waardeketen: onze nieuwe productielijn
In 2014 is de nieuwe productielijn voor ROCKPANEL 
gevelplaten volledig in bedrijf genomen. Duurzaamheid was 
een van de belangrijkste ontwerpcriteria voor deze lijn die  
aan de hoogste veiligheidsstandaarden voldoet. De operators 
waren als stakeholders vanaf dag één betrokken bij het 
ontwerp en de realisatie. Mede dankzij hun input, gebaseerd  
op hun jarenlange ervaring, zijn de risico’s zoveel mogelijk 
weggenomen en zijn optimale werkomstandigheden gereali-
seerd. In het kader van onze strategie voor continue verbetering 
kunnen er nog verdere procesoptimalisaties plaats vinden door 
het implementeren van ideeën van onze operators.

De nieuwe productielijn biedt de mogelijkheid om van lengte- 
en breedtemaat te wisselen zonder de productie stil te leggen 
(‘on the fly’) en met flexibele maatvoering te produceren. Dit 
leidt tot minder afval, efficiënter gebruik van grondstoffen en 
meerwaarde voor de klant omdat we nu niet-standaard maten 
kunnen aanbieden, waarbij de klant alleen betaalt voor wat  
hij echt nodig heeft. De energie-efficiëntie van deze nieuwe, 
continue productielijn is bovendien hoger dan die van het 
batchproces dat we voorheen gebruikten, waarbij warmte 
verloren ging tijdens het openen en sluiten van de pers.
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Casus
ROCKWOOL
TECHNICAL 
INSULATION
Winstgevende 
energie-efficiëntie

Efficiënt energiegebruik voor  
onze industriële klanten  

Energie-efficiëntie

Brandveiligheid

Recycling

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

ROCKWOOL Technical Insulation, onderdeel van de 
ROCKWOOL Group, is de mondiale marktleider in technische 
isolatie. Met onze twee productlijnen, ProRox en SeaRox, 
bieden we duurzame producten en systemen aan voor de 
thermische, akoestische en brandveilige isolatie van 
technische installaties. Ook bieden we betrouwbaar deskundig 
advies, van documentatie tot levering én aftersales-service. 

In de hele keten, van voorschrijver tot dealer, aannemer en 
installateur richten wij ons op het toevoegen van waarde.  
Wij verkopen niet zomaar producten, wij leveren oplossingen. 
Het is deze totaalbenadering die van ROCKWOOL Technical 
Insulation de ideale keuze maakt voor professionaliteit, 
innovatie en vertrouwen.

Een antwoord op de uitdagingen van nu 
Onze klanten zijn vooral actief in de olie & gas- en verwer-
kingsindustrie. Zij bevinden zich in het hart van het debat  
over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met onze 
oplossingen kunnen deze ondernemingen heel wat duurzamer 
gaan werken en een enorme stap vooruit zetten.
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Onze bijdrage aan energie-efficiëntie 
De bedrijfstakken van onze klanten zijn verantwoordelijk voor 
26% van het jaarlijkse energieverbruik en bijna 40% van de 
totale energiegerelateerde CO2-emissies in de EU. De laatste 
decennia zijn al aanzienlijke investeringen gedaan om het 
energieverbruik en de emissies te beperken. Maar het 
verborgen potentieel van het verbeteren van een bestaande 
oplossing, zoals isolatie, is nog niet volledig benut. Wie in een 
chemische of petrochemische fabriek of een olieraffinaderij 
rondkijkt, ziet overal isolatie. Het belang van isolatie voor 
dergelijke industriële installaties is enorm.

Duurzame oplossingen 
ROCKWOOL Technical Insulation biedt een breed scala 
aan hoogwaardige isolatieproducten van steenwol voor 
het isoleren van industriële installaties. Elk product  
is ontwikkeld voor een specifiek toepassingsgebied  
(bijv. pijpleidingen, boilers en opslagtanks). 

  Duurzaam: Onafhankelijke beoordelingen tonen aan dat  
de producten van ROCKWOOL tot de meest duurzame 
producten ter wereld behoren en een ongeëvenaarde 
combinatie van milieu- en energiebesparingen, 
geluidsisolatie en brandveiligheid mogelijk maken.

  positieve CO2-voetafdruk: Hoe meer je ervan gebruikt,  
des te minder je vervuilt. Isolatie is een van de weinige 
producten die deze luxe bieden. Gedurende de levensduur 
bespaart ROCKWOOL isolatie meer dan 20.000 keer de  
CO2 die wordt uitgestoten voor de productie ervan.

Isolatie beschermt personeel tegen brandgevaar. Het houdt  
het medium in de installatie op een optimale temperatuur.  
En isolatie vertraagt de energiestroom bij een proces naar 
binnen of naar buiten, zodat de temperaturen binnen een 
bepaald bereik blijven, chemische reacties normaal verlopen 
en chemische en olieproducten veilig kunnen worden 
gefabriceerd. 

Het voordeel dat optimale, goed onderhouden isolatie oplevert, 
kan onvoorstelbaar groot zijn. Omdat de mogelijke besparingen 
niet onmiddellijk zichtbaar zijn, is het soms lastig om de 
beslissers te overtuigen. Gelukkig is er veel informatie uit 
onderzoeken van derden beschikbaar, zoals het rapport over 
“Klimaatbescherming met een snelle terugverdientijd” van  
het internationaal gerenommeerde adviesbureau Ecofys  
(www.ecofys.com) en de European Industrial Insulation 
Foundation (EiiF).

In dit rapport wordt geconcludeerd dat industriële isolatie  
een groot energie- en CO2-besparingspotentieel biedt dat 
momenteel nauwelijks wordt benut, ondanks dat de 
implementatie ervan kosteneffectief is.
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Figuur 22:  Besparingspotentieel isolatie EU 27. 

Potentieel van het verbeteren van de huidige isolatie en het isoleren 
van oppervlakken zonder isolatie of met beschadigde isolatie. Voor de 
reductie van het warmteverlies wordt uitgegaan van isolatie van het 
totale oppervlak van alle installaties. In werkelijkheid kan een klein 
deel van het totale oppervlak om technische redenen niet worden 
geïsoleerd.
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  Lange levensduur: ROCKWOOL wordt gemaakt door vulkanisch 
gesteente te smelten. Hiervan worden vezels gesponnen 
waarvan platen, pijpschalen of gaasdekens worden gemaakt.  
De combinatie van natuurlijke/anorganische materialen en onze 
unieke productieprocessen zorgt voor een lange levensduur;  
de tussen de vezels opgesloten lucht biedt de nodige thermische 
eigenschappen. ROCKWOOL steenwol beschermt effectief en 
levert optimale prestaties tijdens de hele levensduur van de isolatie.

  Veilig: ROCKWOOL is een van de veiligste materialen bij brand; 
het is onbrandbaar en er komen geen giftige dampen uit vrij. 

Steenwol is een veilig materiaal om mee te werken  
en om in huizen en gebouwen te gebruiken.  
Dit wordt bevestigd door de meest recente regelgeving 
en productveiligheidstesten.

  Geen aantasting van de ozonlaag en geen broeikaseffect: 
ROCKWOOL wordt gemaakt met een geavanceerd 
productieproces waarbij geen CFK’s, HCFK’s en HFK’s of 
andere drijfgassen worden (of ooit zijn) gebruikt die  
de ozonlaag aantasten of aan het broeikaseffect bijdragen. 
ROCKWOOL gebruikt gewoon lucht.

  Effectief: die isolatie die wij gedurende één jaar in 
gebouwen en technische installaties overal ter wereld 
hebben geïnstalleerd, bespaart bijna 4.000 miljoen ton CO2 
gedurende de levensduur ervan. Investeren in de isolatie 
van warme pijpleidingen en processen kan uiterst winst-
gevend zijn en levert een jaarlijks rendement op de 
investering op.

Dus wat weerhoudt ons ervan om op grote schaal te gaan 
investeren in energie-efficiëntie?
De Nederlandse strategie voor het implementeren van EU-Richtlijn 
2012/27/EU is vastgelegd in de MEE- en MJA3-convenanten die  
ca. 80% van het jaarlijkse energieverbruik in Nederland afdekken. 
In 2012 zijn alle bedrijven een nieuw energie-efficiëntieplan 
overeengekomen voor de periode 2013-2016.
   ETs-bedrijven: de grootste exploitanten/industriële 
energieverbruikers hebben overeenstemming bereikt over 
het MEE-convenant (Meerjarenafspraken voor energie-
efficiëntie voor bedrijven die onder het CO2-emissiehandels-
systeem (ETS) vallen). De vereisten voor deze afspraken zijn 
vastgelegd in een energie-efficiëntieplan (EEP) voor 2013-2016. 
Na slechts een jaar heeft de bedrijfstak al 43% van de beoogde 
verbeteringen voor energie-efficiëntie tot 2016 gerealiseerd;

   Niet-ETs-bedrijven: Het MKB is verplicht om te investeren in 
alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd 
van minder dan vijf jaar. De vereisten voor deze afspraken 
zijn vastgelegd in een energie-efficiëntieplan (EEP) voor 
2013-2016. De deelnemers aan het MJA3-programma 
hebben al 37% van de beoogde verbeteringen voor energie-
efficiëntie tot 2016 gerealiseerd.

De resultaten van de verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie zijn dus beter dan verwacht, ondanks de economische 
omstandigheden. Deels hebben productiestops en/of het stilleg-
gen van oude(re) productiefaciliteiten hier een rol in gespeeld.

we gaan vooruit, maar...
De meeste grote Nederlandse spelers in deze industrieën 
hebben de MEE- en MJA3-overeenkomsten over energie-
efficiëntie ondertekend en worden zich langzaam maar zeker 
bewust van het onbenutte potentieel van isolatie. Maar de 
vooruitgang wordt in veel gevallen nog vertraagd door een 
aantal praktische belemmeringen:
   investeringsbeleid: De keuze voor hoeveel en welke: isolatie 
er wordt toegepast, wordt over het algemeen bepaald door een 
beleid van minimale investeringen, gebaseerd op de maximale 
oppervlaktetemperatuur. Factoren die hierbij een rol spelen 
zijn het voorkomen van persoonlijk letsel, minimale proces-
vereisten of algemene maximale warmteverliescijfers. Criteria 
zoals kostenefficiëntie of maximale energie-efficiëntie van het 
isolatiesysteem worden vaak niet overwogen;

   Financieringskwesties: De investering die nodig is voor de 
verbetering van de isolatie is vaak niet zo hoog dat banken 
en/of investeringsbedrijven hierin geïnteresseerd zijn;

   Geen stem bij de directie: Bestaand investeringsbeleid 
maakt het lastig om de boodschap aan de directie over te 
brengen. Budgetten worden niet aangepast, ondanks dat de 
investering kosteneffectief is;

   Handhaving van wet- en regelgeving: De meeste afspraken 
en voorschriften zijn duidelijk, maar worden niet regelmatig 
gecontroleerd en/of gehandhaafd.
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3.2 pROTECT - onze impact
Onze focus op het gebied van beschermen is zowel intern als 
extern gericht. Extern gaan de isolatie-, gevelbekledings- en 
plafondoplossingen van ROCKWOOL geluidsoverlast tegen en 
beschermen ze leven, gezondheid en eigendom. Maar ook op 
andere vlakken doen onze producten hun werk, zoals veilig 
telen, via ‘Precision Growing’ van groenten in kassen mogelijk 
maken (GRODAN) of de remsystemen van auto’s, en daarmee 
het verkeer veiliger maken via de producten van LAPINUS 
FIBRES. Intern maken we de werkomgeving voor onze werk-
nemers veilig en bieden we on-the-job trainingen en speciale 
opleidingen aan. Kortom: we beschermen alles wat ons lief is!

 We zijn er trots op dat 
ROCKWOOL in 2014 de 
Global VPL Prize heeft 
gewonnen als bedrijf 
dat wereldwijd het beste 
scoort op het gebied van 
medewerkersontwikke-
ling. In 2013 kregen we 
al de Europese prijs, 
maar deze mondiale 
prijs doet daar nog een 
flinke schep bovenop. 
Het juryrapport is te 
vinden op de website.1

“ ROCKWOOL Benelux 
Holding heeft EVC in 
het bedrijfsbeleid voor 
training en ontwikke-
ling geïntegreerd en 

een HR-managementstrategie ingesteld. Door asses-
soren en andere medewerkers te trainen en de portfolio 
als basis te gebruiken, worden medewerkers beoor-
deeld, geadviseerd en ondersteund bij het ontwikkelen 
van persoonlijke ontwikkelplannen en kunnen ze hun 
eigen interne en externe opleidings- en trainingsmoge-
lijkheden sturen.”

1 http://www.vplbiennale.com/rockwool-wins-global-vpl-prize-2014/

ROCKWOOL Benelux Holding Unit 2012 2013 2014

Aantal werknemers Aantal personen 1.236 1.146 1.142

Aantal mannelijke werknemers Aantal personen 1.090 1.014 1.008

Aantal vrouwelijke werknemers Aantal personen 146 132 134

Gemiddelde leeftijd Jaar 46,5 48 47,8

Gemiddeld aantal jaren in dienst Jaar 13,8 17,3 16,9

Aantal werknemers met een contract voor bepaalde tijd Aantal personen 32 21 18

Aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd Aantal personen 1.204 1.125 1.124

Opleidingsuren Uren niet bekend 13.014 21.400

Opleidingskosten € niet bekend 142.536 310.655

Verloop op vrijwillige basis Aantal personen 79 78 33
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ROCKWOOL heeft de 
Global VPL Prize-award 
gewonnen als meest inno-
vatief en belovend initiatief 
op het gebied van Eerder 
Verworven Competenties 
wereldwijd. 

De jury koos, uit de zes 
genomineerde organisaties 
uit de hele wereld, unaniem 
voor ROCKWOOL.

WINNAAR
GLOBAL 
VPL PRIZE

Verantwoord werkgeverschap
De huidige economische omstandigheden zijn uitdagend voor 
een bedrijf dat vooral aan de bouwsector levert. Vanwege de 
afname van het aantal orders en het lagere productieniveau 
heeft de Group besloten de Benelux-organisatie samen te 
voegen met de Duitse en Oostenrijkse organisatie. Hierdoor 
worden de staffuncties gecentraliseerd en vinden er meer 
onderlinge leveringen plaats waardoor de productielocaties  
hun efficiëntie kunnen verhogen.

‘ Sturing op in- en externe  

impact’

Tabel 4: Onze HR-indicatoren.

Figuur 23: Global VPL prize.
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Duurzame inzetbaarheid
Wij staan voortdurend open voor kansen om onze medewer-
kers inzetbaar te houden. Onze benadering concentreert zich 
op hun vitaliteit, (leiderschaps-)kwaliteiten en vaardigheden en 
kennis. In dit kader bieden wij onze mensen onder andere 
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan, stimuleren we ze  
om te sporten en deel te nemen aan sportevenementen. 

In 2015 ligt onze focus als volgt:
   Q1: de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de eigen duurzame inzetbaarheid vergroten. 
Hiervoor worden diverse workshops aangeboden tijdens de 
Week van de Duurzame Inzetbaarheid;

   Q2: training voor managers introduceren over “Ziektever-
zuim, stress herkennen en bronnen van positieve energie 
stimuleren”;

   Q3: Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar maken tijdens 
functioneringsgesprekken en leidinggevenden van meer 
kennis over dit onderwerp voorzien;

   Q4: PMO (Periodiek Medisch Onderzoek), deel  2 uitzetten.

“week van de groenten”
GRODAN speelt een belangrijke rol in de teelt en 
beschikbaarheid van verse groente overal ter wereld. 
Onze telers delen onze filosofie over Precision Growing 
en geven hun gewassen precies dat wat nodig is voor de 
meest efficiënte productie, tegen de laagste kosten en 
met de meest duurzame teeltmethoden. Elk jaar weer 
kopen klanten van GRODAN onze producten (pluggen, 
blokken en matten). Met onze hulpmiddelen en ons 
gebruikersadvies optimaliseren  ze hun resultaten. 

Bij de opening van het nieuwe groenteteeltseizoen 
hebben we in september 2014 op onze locatie in 
Roermond de “Week van de groenten” georganiseerd 
waar we de focus hebben 
gelegd op de duurzame 
productie van groenten 
met GRODAN teeltmedia.

De juiste vaardigheden onderhouden
Ook ROCKWOOL is betrokken in de strijd om het talent. Om te 
zorgen dat ons productieproces goed blijft draaien, zijn wij in 
onze fabriek afhankelijk van mensen met de juiste vaardighe-
den. We hebben dit probleem voor het eerst opgepakt in 2001 
toen we gestart zijn met een pilotproject voor EVC (Eerder 
Verworven Competenties – zie eerder in dit verslag). Een ander 
initiatief in dit kader is de bedrijfsschool waar medewerkers 
met een MBO-diploma gespecialiseerde training en onderwijs 
kunnen volgen. Zij zijn niet alleen van waarde voor ROCKWOOL, 
maar ook voor de regio waar ze wonen en werken.

Wij hechten veel waarde aan Leven Lang Leren en Erkenning 
van Eerder Verworven Competenties van onze werknemers.  
In de periode 2004 tot en met 2014 hebben we EVC-trajecten 
voor 70 werknemers uitgevoerd, hetgeen tot 56 certificaten 
(80%) heeft geleid. In deze trajecten beoordelen en valideren 
we de vaardigheden en kennis die werknemers door werker-
varing en training hebben opgedaan en formaliseren we dit  
met een certificaat.

Door erkenning van EVC kunnen werknemers ook bij interne en 
externe sollicitaties aantonen welke vaardigheden en kennis ze 
hebben opgedaan.

Onze werknemers kunnen gebruikmaken van allerlei  
trainings-, opleidings- en certificeringsmogelijkheden:
1.  formeel onderwijs dat wordt afgesloten met een diploma;
2.  EVC, waarbij de competenties met een certificaat  

geformaliseerd worden;
3.  een vakbekwaamheidsassessment, hetgeen een  

ROCKWOOL-certificaat oplevert.

Als onderdeel van de “War for Talent” hebben we een studie 
laten doen naar ons bestaand stagebeleid. De aanbevelingen 
hiervan gaan we met de resultaten van intern onderzoek, 
literatuuronderzoek en benchmarking combineren om een 
“state of the art” stagebeleid te realiseren waarbij we stages 
als belangrijke wervingstool inzetten en studenten weten te 
boeien en te binden.
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Nu steeds meer jongeren voor niet-(proces)technische 
studierichtingen kiezen, draagt ROCKWOOL bij aan allerlei 
initiatieven met het doel techniek meer onder de aandacht te 
brengen bij studenten. Door bedrijfsbezoeken te organiseren 
onderhoudt ROCKWOOL warme contacten met relevante 
scholen in de regio, uiteenlopend van basisscholen tot univer-
siteiten. Deze bedrijfsbezoeken en –rondleidingen worden 
ingevuld door gepensioneerde ROCKWOOL medewerkers van 
alle niveaus, die zo hun steentje blijven bijdragen, een rol van 
betekenis kunnen blijven spelen voor ROCKWOOL en uiteinde-
lijk geweldige ambassadeurs zijn van onze organisatie. In 2014 
hebben ongeveer 4.500 leerlingen/studenten ons bedrijf 
bezocht. Initiatieven die hieronder vallen zijn: Jet Net (Jonge-
ren en Technologie Netwerk Nederland), Keyport 2020, Make 
Tech, LTO (License to Operate).

De vinger aan de pols houden
Via ROCKPulse meten we elk jaar de betrokkenheid van de 
werknemers met als doel het performance-management te 
verbeteren, de dialoog met onze werknemers te intensiveren 
en duurzame betrokkenheid te vergroten. In 2014 heeft dit 
waardevolle inzichten opgeleverd die op de directieagenda zijn 
geplaatst. Het onderzoek heeft onder andere tot de volgende 
initiatieven geleid:
   Walk the talk-sessies;
   Directielunches;
   Hogere frequentie van de infosessies;
   Meer aanwezigheid van senior management bij overleggen 
op hun afdelingen;

   Gembawalks (speciale rondleidingen door de fabriek om 
meer inzicht te krijgen in het proces, meer rechtstreeks 
contact te hebben met werknemers en verbeterkansen te 
identificeren) in het kader van ROPEX.

In het hoofdstuk over de stakeholderdialoog vindt u meer 
informatie over onze inspanningen op dit vlak.

Waarden, gedragscode en bedrijfsethiek van ROCKWOOL
Wij vinden het belangrijk dat al onze klanten, collega’s en 
andere stakeholders exact begrijpen waar wij voor staan en 
hoe wij ons bedrijf voeren en zaken doen. We hebben richtlijnen 
over bedrijfsethiek opgesteld als basis voor de dagelijkse 
besluitvorming. Zo stellen we zeker dat we aan alle relevante 
wetgeving en onze eigen hoge ethische normen voldoen.

In 2015 gaan alle medewerkers van ROCKWOOL de e-learning-
module over bedrijfsethiek volgen. Deze wordt afgesloten met 
een debriefingsessie waarin in groepen wordt gediscussieerd 
over praktijksituaties en hoe conform de richtlijnen te handelen.

Lokale en regionale HR-initiatieven
ROCKWOOL participeert in en/of faciliteert diverse lokale en 
regionale initiatieven om mensen die om wat voor reden 
(fysiek, mentaal, sociaal) dan ook verder van de arbeidsmarkt 
zijn verwijderd via werkervaringsplaatsen, stages, rondleidin-
gen enz. weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Het 
realiseren van deze initiatieven vergt de nodige energie en 
overtuigingskracht. Vaak kijken betrokkenen alleen naar de 
kortetermijnkosten en is er te weinig oog voor het positieve 
effect en de uitstraling als maatschappelijk bewogen werkge-
ver en de (commerciële) resultaten die dit op de langere 
termijn kan opleveren.

Voorbeelden hiervan zijn: Emplooi Vluchtelingen Werk Noord- 
en Midden Limburg, Re-integratie (Bureau Innovium,  
Donderberg project, Aloysius Dolmans Landscaping & UWV, 
Kracht on Tour, stage Herman Broeren School).
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HR Businesssysteem Workday
Op 15 januari 2015 zijn we binnen de hele ROCKWOOL Group 
live gegaan met een nieuw HR Business-systeem. Met de 
wereldwijde introductie van dit nieuwe systeem is ook een 
nieuwe wijze van werken met HR-gegevens geïntroduceerd. 
De volgende stap in het proces waarbij HR meer als lijnverant-
woordelijkheid geldt, is hiermee gezet. Ook is een volgende 
stap genomen in ons streven naar meer Trust & Empower-
ment. Zowel managers als medewerkers hebben direct 
toegang tot dit systeem en kunnen gegevens aanpassen, 
wijzigen en opzoeken. Deze nieuwe werkwijze biedt heel veel 
mogelijkheden om diverse HR-werkprocessen en -rapportages 
uiterst efficiënt uit te voeren, ook op internationaal niveau, 
zodat managers en de HR-afdeling zich meer op hun core-
business kunnen richten.

Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid is een belangrijk onderwerp voor een 
bedrijf als ROCKWOOL, niet alleen wat betreft een veilige werk-
omgeving voor klanten en eindgebruikers, maar ook binnen de 
eigen bedrijfsactiviteiten. 

productveiligheid
Zorgen dat onze producten veilig worden gebruikt is een 
integraal onderdeel van ons beleid. Een voorbeeld daarvan zijn 
de nieuwe verpakkingen die we hebben ontwikkeld voor onze 
klanten en waarop de pictogrammen voor veilig gebruik 
duidelijker zijn aangebracht.
Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en processen passen 
we een stapsgewijs ROCKWOOL-model toe (op basis van het 
Stage-Gate® model) en worden ook de veiligheidsaspecten 
beoordeeld. Onze Health & Safety medewerkers staan klaar 

om onze klanten te ondersteunen bij het veilige gebruik van 
onze producten.

Labels voor het binnenklimaat
ROCKWOOL steenwol wordt voortdurend geoptimaliseerd, 
zodat het blijft voldoen aan strenge richtlijnen en labels voor 
het binnenklimaat, zoals Blaue Engel (Duitsland), het M1-label 
(Finland), GreenGuard (Noord-Amerika) en de Franse verorde-
ning inzake vluchtige organische stoffen (VOC’s).

De belangrijkste bronnen van VOC’s, waaronder formaldehyde, 
binnen een gebouw zijn onder andere tabaksrook, producten 
van hout, lijmstoffen en verf. ROCKWOOL producten met een 
bindmiddel op formaldehydebasis geven tijdens gebruik 
langzaam zeer kleine hoeveelheden hiervan af. We doen er 
alles aan om te zorgen dat onze producten veilig onder de 
grenswaarden van de steeds strengere voorschriften en de 
programma’s voor milieucertificering blijven.

Steenwolisolatie van ROCKWOOL voldoet aan de emissie-eisen 
die zijn vastgelegd in emissielabels en -wetgeving overal ter 
wereld. Metingen van de binnenluchtkwaliteit2 duiden niet op een 
significante vrijgave van VOC’s in een vertrek vanuit geïsoleerde 
constructies zoals muren en wanden. Bovendien blijkt dat het 
toevoegen van steenwolisolatie aan een gebouw in dit opzicht 
vrijwel geen gevolgen heeft en dus ook de gezondheid of het wel-
zijn van de gebruikers niet in het gedrang brengt. Op de verpak-
king staan duidelijk de voorzorgsmaatregelen die getroffen  
moeten worden bij het aanbrengen van onze producten.

aan de REaCH-verordening voldoen3

Het doel van het EU REACH-systeem (systeem voor de 
registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen) is de 
volksgezondheid en het milieu tegen de mogelijke risico’s van 
chemicaliën beschermen. Wij hebben onze steenwolvezels 
samen met andere minerale wolvezels in een gezamenlijke 

2  T. Salthammer, S Mentese Chem. Rev. 2010, 110, 2536–2572

3    Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake 

de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien 

van chemische stoffen (REACH)
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database bij REACH geregistreerd. Hierin wordt vastgelegd 
waarom onze vezels:
  niet zijn ingedeeld voor fysieke gevaren;
  niet zijn ingedeeld voor gezondheidsgevaren;
  niet zijn ingedeeld voor milieugevaren.

Wij beschouwen het REACH-systeem als een waardevol 
instrument waarmee we kunnen aantonen dat onze producten 
gezond en veilig te gebruiken zijn.

Voor elke verantwoordelijke bedrijfstak is het inzichtelijk 
maken van de mogelijke schadelijke gevolgen die producten op 
de volksgezondheid en het milieu kunnen hebben een essentieel 
aspect van de duurzaamheid. Minerale wol, waaronder ook 
steenwol valt, is waarschijnlijk het meest grondig onderzochte 
product onder de bouwmaterialen. Sinds 1965 zijn er meer  
dan 1.000 onderzoeken naar uitgevoerd door gerenommeerde 
Europese en Amerikaanse wetenschappers.

In dit kader heeft de Mineral Wool Association (MWA) open 
discussies gevoerd met onderzoekers en hun inzage verschaft 
in databases met alle relevante onderzoeksresultaten.  
De analyses van deze resultaten zijn gebruikt in officiële 
beoordelingen binnen en buiten Europa.

EUCEB-certificering
EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool 
Products) is op eigen initiatief van de steenwolindustrie 
opgericht.  

Om producten door EUCEB te laten certificeren, moeten 
fabrikanten:
  keuringsrapporten overleggen van een door EUCEB erkend 
laboratorium. Hierin moet worden verklaard dat de vezels 
voldoen aan een van de criteria van Nota Q van Verordening 
(EG) nr. 1272/2008.4; 

  ten minste twee maal per jaar een conformiteitsinspectie 
laten uitvoeren door een door EUCEB erkende onafhankelijke 
instelling. Deze inspectie heeft de vorm van een productbe-
monstering en een chemische analyse die vergelijkbaar moet 
zijn met de analyse die op de beproefde vezels is toegepast;

 interne kwaliteitscontroles in de fabriek(en) uitvoeren.

EUCEB is ISO 9001:2008 gecertificeerd. Meer informatie en de 
lijst met volgens EUCEB gecertificeerde productielocaties is  
te vinden op www.euceb.org.

Gezondheid en veiligheid in onze bedrijfsactiviteiten
Voor een industrieel bedrijf als ROCKWOOL is veilig werken van 
het allerhoogste belang. Wij vinden dat alle medewerkers na 
het werk even gezond naar huis moeten kunnen gaan als ze 
naar het werk zijn gekomen. Onder andere met ons ROCKSafe-
programma proberen we dit streven waar te maken. Ons beleid 
voor gezondheid en veiligheid heeft drie hoofddoelstellingen:
 een veilige en gezonde werkplek, vrij van ongevallen; 
  een FRA-score (aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen 
gewerkte uren) van minder dan 3,0 in 2017 en daarna;

 een plek in de top vijf van veiligste fabrieken.
Om de werkomgeving veiliger te maken hebben we onze 
‘gouden’ veiligheidsregels ingevoerd. Dit heeft direct geleid tot 
een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke afname van het 
aantal ongevallen. We hebben een FRA-doelstelling van 3,0 
vastgesteld voor 2017 en daarna. Uitgaande van de huidige 
ontwikkelingen gaan we deze doelstelling niet waarmaken. 
Daarom gaan we ons nog meer op onze veiligheidsprestaties 
concentreren.

4    Nota Q van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 790/2009
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Het ziekteverzuim is licht gestegen ten opzichte van 2014  
(3,9% tegenover 3,7% in 2013). Dit percentage ligt echter nog 
ver onder het Nederlandse gemiddelde van 4,6% (Bron: CBS).  
In 2014 zijn we gestart met het bijeenbrengen van diverse 
initiatieven ter bevordering van de algemene gezondheid van 
onze medewerkers. In 2015 zullen we hier verder vorm aan 
geven. HR en het lijnmanagement gaan in dit kader zeer 
intensief samenwerken om tot positieve resultaten te komen.

Impact van materiaal op genezing
Het contact met de buitenwereld behouden is een van 
de belangrijkste aspecten van een genezingsproces. 
OD205 Architectuur kreeg de opdracht voor een groot 
renovatieproject in het Emma Kinderziekenhuis, 
onderdeel van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam. Voor dit project, De Metamorfose 
genaamd, zette de architect grote ramen en daglicht als 
architectonische hulpmiddelen in. Een monolithisch 
akoestisch plafond van ROCKFON van 2.000 m2 
reflecteert hier het daglicht perfect door de gangen, 
bevordert de brandveiligheid en zorgt voor de juiste 
akoestische sfeer. Dit is met name belangrijk omdat er 
in de oppervlakken veel harde materialen zijn verwerkt 
en het risico van nagalm in het ziekenhuis hoog is.

FRA-score
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Figuur 24: Onze FRA-score.
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Figuur 25: Ons ziekteverzuimpercentage.

BREEAM ‘very Good’ 
bij Sheffield Hallam 
University
ROCKPANEL gevel-
bekleding vormde de 
basis voor een wel 
heel bijzonder gebouw 
in het nieuwe ‘Heart 
of the Campus’ van 
de Britse Sheffield 
Hallam University. 
Dit drie verdiepingen 
tellende gebouw heeft 
een gevel waarin een kunstwerk gegraveerd is. Door 
het gebruik van de duurzame grondstof basalt zijn 
ROCKPANEL gevelplaten zowel licht van gewicht als 
extreem sterk, waardoor bezoekers nog jarenlang 
kunnen genieten van het ontwerp van het ‘Heart of 
the Campus’. Het project kreeg de BREEAM-score 
‘Very Good’.
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Weet u wat geluidshinder de Nederlandse samenleving kost?
Burgers die last 
hebben van 
verkeersgeluid 

40%

Bij > 55dB daalt 
de waarde van 
onroerend goed met 

-1.6% p/dB 

Afleiding door geluid 

66% 
slechtere prestaties 

Betere akoestiek 
leidt tot een 
stijging van de 
omzet met 
+ 5-10%

Kosten voor de 
Nederlandse 
samenleving 
€2,5 miljard

Steenwol 
verlaagt 
geluid met 

>50 dB

meer onvrede en productiviteitsverlies dan welke andere 
milieufactor dan ook. Geluid is niet alleen een duidelijke 
afleiding die mensen in een kantoor belemmert bij het  
zorgvuldig en efficiënt uitvoeren van hun werkzaamheden, 
maar geluid kan ook de gezondheid schaden en stress 
verhogen.
Alle materialen absorberen geluid, maar ze doen dit niet 
allemaal even goed. Dankzij de ruimte tussen de vezels en 
de poreuze, open structuur absorbeert ROCKWOOL steenwol 
geluid zeer sterk en vermindert het geluidstrillingen in hoge 
mate. Bij gebruik in een akoestisch plafond of een andere 
interieuroplossing zorgt het voor een goede akoestiek. 
Het is een ideaal materiaal om de werkomgeving te verbeteren 
in fabrieken met machines die veel lawaai produceren door 
betere geluidsdemping. En bij gebruik in wanden, daken en 
onder vloeren kan ROCKWOOL steenwol voorkomen dat geluid 
van buitenaf of uit andere vertrekken binnenkomt.

Prettiger shoppen door goede akoestiek
In oktober 2014 heeft RetailDetail, een grote portal-
site en platform voor de detailhandel, de deuren 
geopend van ‘The Loop’, een ‘retail experience 
platform’. The Loop biedt live simulaties van toekom-
stige winkelconcepten op basis van het aankoopge-
drag van bestaande en toekomstige klanten. In de 
centrale ruimte is een groot Chicago Metallic Infinity 
eiland met ROCKFON-panelen toegepast dat 
esthetiek met akoestiek combineert. Jorg Snoeck, 
CEO van RetailDetail legt uit: “Shoppen moet leuk zijn 
en dat is sterk afhankelijk van de akoestiek. Geluid 
maakt deel uit van de totale ervaring die je wilt 
neerzetten. Vandaar dat ongewenst geluid moet 
worden uitgebannen om optimaal akoestisch comfort 
in een winkelomgeving te garanderen”.

5   Het extrapoleren van deze cijfers leidt tot maatschappelijke kosten voor België van zo’n € 1,7 miljard en € 0,1 miljard voor Luxemburg.

6        Deze kosten voor de samenleving zijn berekend op basis van DALY’s (Disability Adjusted life-year). Zo kunnen de kosten voor de samenleving in verband met bepaalde 

gebeurtenissen in een geldswaarde worden uitgedrukt. In deze methodiek worden de kosten van het verlies van één mensenleven op € 75.000 gesteld. De Wereldge-

zondheidsorganisatie heeft een schatting gedaan van ca. 2.000 DALY’s per jaar voor de milieubelasting door geluid voor Nederland. Bronnen: The global burden of 

disease: World Health Organization. Geneva, WHO, 2008, a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010, Trends in the environmental burden of 

disease in the Netherlands 1980 – 2020, RIVM report 500029001/2005 (Milieubalans 2005 Milieu- en Natuurplanbureau - Inschatting ziektelast en externe kosten veroor-

zaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen) Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

7    Banbury SP. and Berry DC. (1998) Disruption of office-related tasks by speech and office noise. British Journal of Psychology 89:3, pp 499–517

 Banbury SP. and Berry DC. (2005) Office noise and employee concentration: identifying causes of disruption and potential improvements. Ergonomics 48:1, pp 25-37

7

Figuur 26: De maatschappelijke kosten van geluidshinder.

Bescherming tegen geluidsoverlast
Omgevingsgeluid is een grote bron van dagelijkse overlast  
op school, op het werk, thuis en/of in de vrije tijd. Volgens  
de World Green Building Council kan een betere akoestische 
omgeving een productiviteitsverbetering van 8 tot 11% opleve-
ren. Uit hun onderzoek blijkt dat het in een kantooromgeving, 
voornamelijk door ongewenste afleiding als gevolg van geluid, 
nagenoeg onmogelijk is productief te zijn. Overmatig waar-
neembaar geluid door spraak, telefoons etc., de alledaagse 
realiteit in de meeste kantoortuinen, veroorzaakt waarschijnlijk  

5  6
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Beschermen van leven en eigendom
Het huis beschermen waarin je woont en werkt, veilig groenten 
telen en rijden in auto’s met veilige remmen zijn van het 
allerhoogste belang voor ons en voor onze klanten. De unieke 
eigenschappen van steenwol maken dit mogelijk en dragen bij 
aan onze veiligheid.
Branden gaan met enorme kosten gepaard, zowel wat betreft het 
verlies van mensenlevens als materiële schade. Elk jaar gaat 
maar liefst 1% van het totale mondiale BBP hieraan op. Weinig 
mensen weten dat 50-75% van de dodelijke slachtoffers niet door 
het vuur, maar door de rook om het leven komt. In Nederland 
vindt er dagelijks één grote brand met aanzienlijke financiële 
schade plaats. Door onbrandbare materialen te gebruiken is het 
mogelijk het risico van brand te minimaliseren, giftige rook te 
voorkomen en de branduitbreiding af te remmen.
In tegenstelling tot veel andere soorten isolatiemateriaal is 
steenwol onbrandbaar en dus inherent brandveilig. Als er brand 
ontstaat in een gebouw met ROCKWOOL isolatie, vormt die 

Wist u dat het aantal dodelijke slachtoffers van 
branden ouder dan 65 tot 2030 waarschijnlijk  
met 60% toeneemt?

weet u wat brand de Belgische samenleving kost?
Voor een goed brandveiligheidsbeleid zijn actuele 
statistieken onmisbaar, maar sinds 2005 houdt de 
Belgische federale overheid geen statistieken meer bij 
over branden en het aantal slachtoffers daarvan. Het 
aantal slachtoffers in België is in ieder geval hoger dan 
het Nederlandse aantal (69 tegenover 40) en de schade 
aan gebouwen is groter. Van de 69 dodelijke slachtof-
fers van branden België in 2014 waren er 27 ouder dan 
60. Er raakten 32 mensen zwaar gewond, maar er zijn 
geen statistieken beschikbaar over hoe veel slachtof-
fers achteraf nog aan hun verwondingen zijn overleden. 
Extrapolatie van de Nederlandse cijfers leidt tot 
maatschappelijke kosten door branden in België van 
ca. € 80 miljoen en in Luxemburg van € 3,7 miljoen.

isolatie geen giftige rook. ROCKWOOL steenwol heeft een 
smeltpunt van 1.000 °C of hoger, overeenkomstig DIN 4102-17. 
Er worden geen gebromineerde of andere soorten vlamvertra-
gers aan toegevoegd. Als basismateriaal wordt steenwol in 
beginsel in de beste EU-klasse voor brandgedrag (A1) ingedeeld. 
Steenwol wordt vaak gebruikt als brandscheiding, bijvoorbeeld in 
wanden, deuren, rond ventilatiekanalen en dragende construc-
ties, en in scheepsbouw- en offshore-toepassingen. 

8   Deze kosten voor de samenleving zijn berekend op basis van DALY’s (Disability Adjusted life-year). Zo kunnen de kosten voor de samenleving in verband met bepaalde 

gebeurtenissen in een geldswaarde worden uitgedrukt. In deze methodiek worden de kosten van het verlies van één mensenleven op € 75.000 gesteld. De Wereldgezond-

heidsorganisatie heeft een schatting gedaan van ca. 1.000DALY’s per jaar voor Nederland op basis van 45 doden door brand.

Weet u wat brand de Nederlandse samenleving kost?
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Marcel Hanssen Aon @Duurzaam Geproduceerd 
November 2014:
Als je de kosten van bedrijfsonderbreking en van de 
schade aan de onroerende zaak meeweegt, zou de 
verzekeringspremie voor een extra gebouwcomparti-
ment, op basis van Total Cost of Ownership, wel eens 
de grootste kostencomponent kunnen zijn van het 
bouwproject. Als er echter brandveilige materialen, die 
verder gaan dan de eisen van de bouwverordening, en 
een scheidingswand met een hoge brandwerendheid 
worden toegepast, zou zo’n compartiment wel eens de 
grootste besparing kunnen zijn. De verzekeringskosten 
voor de gebouweigenaar blijven dan vrijwel gelijk of 
nemen zelfs af.

Figuur 27: De maatschappelijke kosten van brand.
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welk beeld heeft een kind van 10 van een robuuste 
samenleving? Hoe ziet hun huis van de toekomst eruit?
 Groot vrijstaand huis met een grote tuin;
  5 verdiepingen hoog met een apart huis voor  
bodyguards;

 een aparte speelkamer; 
 een helikopterplatform;
 robuust huis, bij voorkeur baksteen, aan het water;
 veilig en mooi.

Ze lijken een duidelijk beeld te hebben van robuustheid 
en veiligheid! 

Door GRODAN groeimedia te gebruiken, kunnen mest-
stoffen efficiënter worden gebruikt. Dit betekent dat  
er minder stikstof en fosfaat in het milieu vrijkomen. 
Stikstof is een belangrijke bron van vervuiling die 
volgens onderzoek van het ENA jaarlijks neerkomt  
op een kostenpost van € 70 tot 320 miljard in de EU.

Verzekerbaarheid
De nieuwe Nederlandse Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
stelt de bescherming van consumenten centraal en legt meer 
verantwoordelijkheden bij de bouwsector neer. Een verschuiving 
van de verantwoordelijkheid heeft grote gevolgen voor de rol van de 
verzekeraar. Hoe zit het met de milieuschade als gevolg van brand, 
het slopen en de nieuwe materialen die nodig zijn voor de herbouw? 
Een risicoanalyse met betrekking tot schade door brand en milieu- 
schade zou al in de ontwerpfase moeten worden opgesteld. Hierin 
moeten de parameters gevarieerd kunnen worden, bijvoorbeeld 
onbrandbare materialen, indeling in compartimenten, automati-
sche blussystemen etc., om te berekenen hoe groot de kans is dat 
er iets misgaat. In veel andere landen wordt dit al gedaan. Het is 
overigens vreemd dat verzekeraars in de praktijk risicoanalyses 
uitvoeren en hun condities en premies aanpassen  terwijl de 
eventuele resterende schade (milieu, banenverlies, schade aan 
onderwijsomgevingen) ten koste komt van de gemeenschap. 
Kijkend naar de vele bedrijfspanden in Nederland is duidelijk dat 
het gebruik van onbrandbare materialen  tot een lagere verzeke-
ringspremie kan leiden. Op basis van ca. 380 miljoen m2 aan 
vastgoed zou het gebruik van onbrandbare materialen en de 
daarmee gepaard gaande verlaging van de premie met 20% 

neerkomen op een besparing van 90 miljoen euro. De jaarlijkse 
besparing van 100 miljoen euro voor het herstel van schade door 
brand is hierin nog niet meegerekend. De hier genoemde kosten 
zijn alleen maar de directe kosten; volgens ramingen van de 
verzekeraars zijn de indirecte kosten waarschijnlijk een factor 5 tot 
50 hoger. Het gebruik van onbrandbare materialen komt ook de 
levensduurprestaties ten goede: de gemiddelde leeftijd van 
gebouwen wordt hoger omdat het risico dat ze volledig verloren 
gaan afneemt. Dit maakt de bestaande gebouwvoorraad duurzamer.

Vervuiling tegengaan
De oplossingen van GRODAN hebben een direct positief effect  
op oppervlakte- en grondwatervervuiling. Ze worden gebruikt in 
gesloten substraatteeltsystemen waardoor de emissie van water 
en meststoffen in het milieu tot een absoluut minimum beperkt 
is. Dit geldt ook voor lozingen en verliezen van de fosfaatmeststof 
die bij gewasproductie wordt gebruikt. Fosfaat is een essentiële 
voedingsstof voor planten. Aangezien de wereldwijde fosfaat-
reserves eindig zijn en bijna zijn uitgeput, zou een fosfaattekort in 
de toekomst ernstige gevolgen kunnen hebben voor de wereld-
wijde voedselproductie. De oplossingen van GRODAN dragen bij 
aan het efficiënte gebruik van deze kostbare natuurlijke grond-
stof. Bovendien absorbeert steenwol geen voedingsstoffen, zodat 
alle voedingsstoffen vrij beschikbaar zijn en door de plant gebruikt 
kunnen worden. Dit biedt de teler de volledige controle over het 
teelt-proces en vermindert het gebruik van voedingsstoffen. De 
GRODAN Group maakt gebruik van het feit dat de producten van 
ROCKWOOL inert zijn. Daardoor zijn nieuwe GRODAN oplossin-
gen vrij van ziekte, onkruidzaden en residuen van desinfecteer-
middelen. Dit garandeert een schone start van het teeltseizoen 
en stimuleert de groei van vitale, smaakvolle gewassen die 
minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Bovendien 
kan biologische ongediertebestrijding worden ingezet tegen 
schadelijke insecten of micro-organismen. Zo zijn er minder 
chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig.



55

Casus
GRODAN
Meer doen met 
minder

Meer voedsel met minder middelen

Recycling

Voedselveiligheid

Veilige Precision Growing

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

BEDRIjFSPROFIEL
De GRODAN Group, een divisie van de ROCKWOOL Group, is al 
meer dan veertig jaar wereldwijd marktleider op het gebied 
van innovatieve steenwolsubstraatoplossingen voor de 
professionele tuinbouw. De Group is in 1969 opgericht en is in 
meer dan 60 landen ter wereld actief. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Roermond Nederland.

Hub Janssen, Managing Director van 
de GRODAN Group: “Als onderdeel 
van de ROCKWOOL Group zijn wij de 
uitvinders van de teelt op steenwol. 
Hiermee leveren we wereldwijd een 
bijdrage aan de duurzame productie van gezonde, 
veilige en smaakvolle groenten voor consumenten. 
In de toekomst wordt dit steeds belangrijker. Alle 
substraatoplossingen van de GRODAN Group zijn 
gericht op meer doen met minder, met respect voor 
mens en milieu. Of zoals wij het noemen: Precision 
Growing.”

Duurzame groeimedia van GRODAN bieden professionele 
tuinders de kans om in gesloten teeltsystemen te telen en zo 
optimaal gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen.  
Zo worden er minder water, voedingsstoffen en grond gebruikt, 
terwijl de opbrengst en kwaliteit van de geproduceerde 
versproducten toeneemt. De GRODAN Group noemt dit 
‘Precision Growing’. 

Het GRODAN teeltsysteem bestaat uit steenwolpluggen waarin 
uit zaden planten worden gekweekt, steenwolblokken voor het 
opkweken van de jonge planten en steenwolmatten waarin de 
volwassen planten verder kunnen groeien. Om maximale 
opbrengst en kwaliteit voor telers mogelijk te maken biedt de 
GRODAN Group ook maatwerkadvies en tools.

Onze MvO-aandachtsgebieden
De wereld wordt zich langzaam bewust van de beperkingen 
aan onze huidige voedselproductiemethodes. Onze natuurlijke 
grondstoffen raken op. Duurzaam zijn wordt een steeds 
grotere noodzaak. Maar wat betekent duurzaamheid voor 
GRODAN? Duurzaamheid betekent aan de behoeften van de 
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huidige generatie voldoen zonder concessies te doen aan  
de mogelijkheden voor toekomstige generaties om aan hun 
behoeften te voldoen: milieubescherming, economische groei 
en maatschappelijke ontwikkeling moeten in balans zijn.

Onze kwaliteit van leven verbetert en voor het eerst in de 
geschiedenis wonen er meer mensen in steden dan erbuiten. 
We moeten meer produceren om de snelgroeiende wereldbe-
volking te voeden, maar mogen daarbij slechts de helft van de 
grond, het water, de meststoffen en energie gebruiken. Het 
gevolg is dat wij zijn aangewezen op gebieden waar de teeltom-
standigheden niet optimaal zijn. Consumenten willen hoog-
waardige producten die niet alleen goed smaken, maar ook 
betaalbaar zijn en duurzaam geteeld worden. Deze mondiale 
uitdagingen vormen de drijfveer voor de GRODAN Group.

In 2008 kreeg de GRODAN Group als eerste substraatprodu-
cent het Europese Ecolabel, het milieukeurmerk van de EU 
voor non-foodproducten en de GRODAN Group is nog altijd de 
enige substraatproducent met dit label. Dit bevestigt dat de 
producten van GRODAN beantwoorden aan de Europese 
milieucriteria voor groeimedia van anorganische oorsprong, 
zoals steenwol. Behalve milieueisen worden er ook kwaliteits-
eisen gesteld. Het keurmerk biedt klanten dus zowel een 
duurzaamheids- als een kwaliteitsgarantie.

Reageren op de uitdagingen van dit moment
De strategie van GRODAN is gericht op het leveren van een 
serieuze bijdrage aan duurzaam telen. Daarom richt GRODAN 

zich op de grondstoffen die het meest kritisch zijn voor de 
professionele tuinbouw: water, meststoffen, energie en de 
beschikbaarheid van grond. Via Precision Growing stelt 
GRODAN telers in staat het gebruik van deze grondstoffen te 
beperken.

Meer voedsel telen met minder middelen
Een voorbeeld: 90% van alle fosfor die wereldwijd beschikbaar 
is, wordt in meststoffen gebruikt. Fosfor is essentieel voor de 
wereldwijde voedselveiligheid, maar het aanbod is eindig en 
daarom is het belangrijk deze hulpbron efficiënt te gebruiken 
en verspilling te voorkomen. De groeimedia van GRODAN 
zorgen ervoor dat al het water en alle voedingsstoffen die aan 
de plant worden toegediend ook voor de plant zelf beschikbaar 
zijn. Omdat groeimedia van GRODAN geen stoffen vasthouden 
of afgeven, worden de beheersing en sturing van gewasgroei 
en de realisatie van hogere opbrengsten makkelijker. Dit 
maakt het mogelijk al het water dat niet door de plant wordt 
opgenomen te recirculeren en te hergebruiken.  

GRODAN is een actief lid van The Sustainability 
Consortium (TSC), een organisatie van wetenschap-
pelijke onderzoekers aan universiteiten overal ter 
wereld, retailers, fabrikanten, grondstoffenleveran-
ciers, overheidsorganisaties en NGO’s. TSC  
ontwikkelt tools om de duurzaamheidsprestaties 
van ondernemingen te meten.
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De groeimedia van GRODAN maken een zeer 
belangrijk deel uit van toekomstige teeltsystemen 
die tot emissievrije teelt kunnen leiden.

Ook vermindert dit, in sommige gevallen zelfs tot 100%, de 
emissie van meststoffen in de grond en het oppervlaktewater, 
waardoor vervuiling wordt voorkomen.

vervuiling voorkomen
Vervuiling door meststoffen en de gevolgen daarvan is een 
groot probleem in Nederland. Om de Nederlandse tuinbouw-
sector te ondersteunen bij het verminderen van vervuiling, 
neemt GRODAN nu deel aan de onderzoeksprogramma’s van 
de organisatie van telers LTO Glaskracht, die worden uitge-
voerd door Wageningen University Research (WUR). De 
Nederlandse regering heeft in overleg met LTO voor 2027 een 
nulemissie van water en meststoffen uit Nederlandse kassen 
tot doel gesteld. Dit streven is in overeenstemming met de 
doelstellingen van de Nederlandse wet- en regelgeving op het 
gebied van lozing: het voormalige Lozingsbesluit WVO glastuin-
bouw (1 november 1994) en het Besluit glastuinbouwbedrijven 
milieubeheer (AMvB) (2002 - 1 januari 2013) dat sinds 1 januari 
2013 als Activiteitenbesluit van kracht is.

In 2014 vergeleken onderzoekers van de WUR twee kascom-
partimenten. In het ene worden de voedingsstoffen op een 
gangbare manier geloosd en in het andere wordt met een 

Voor elke kilo tomaten die in de volle grond wordt 
geteeld, is 100 tot 300 liter water nodig, terwijl er per 
kilo tomaten die in groeimedia van GRODAN wordt 
geteeld slechts 15 tot 22 liter water nodig is. 
Met behulp van de meest geavanceerde ‘gesloten’ 
kastechnologie van dit moment kan dit zelfs verder 
omlaag worden gebracht naar 4 liter per kilo.

volledig gesloten systeem geteeld. De eerste resultaten duiden 
erop dat emissievrije teelt mogelijk zou moeten zijn en daarom 
worden de proeven gedurende heel 2015 voortgezet.

waterschaarste bestrijden en tegelijkertijd de wereld voeden
Water, een van de belangrijke natuurlijke hulpbronnen, wordt 
steeds schaarser. Als we aan de behoeften van toekomstige 
generaties willen voldoen, kunnen we niet volharden in ons 
huidige waterverbruik. Irrigatie voor landbouwdoeleinden 
maakt 70% uit van het totale jaarlijkse waterverbruik wereld-
wijd. Volgens ramingen van de World Water Council heeft de 
wereld in 2020 17% meer water nodig dan nu beschikbaar is 
om aan alle behoeften te voldoen. Het waterverbruik per kilo 
versproduct is aanzienlijk lager in op steenwol gebaseerde 
teeltsystemen dan in andere groeimedia en is veel lager dan 
bij grondgebonden teelt.

Via Precision Growing stelt GRODAN telers in staat het gebruik 
van water te beperken. GRODAN steenwolsubstraten hoeven 
bij aanvang van het teeltseizoen niet te worden gespoeld. 
Omdat steenwol water nauwelijks of niet vasthoudt komen alle 
water en voedingsstoffen geheel ten goede aan het gewas. 

Steenwol leent zich ook prima voor gesloten teeltsystemen 
waarin water gedurende langere tijd gerecirculeerd, gezuiverd 
en hergebruikt wordt. GRODAN stimuleert telers om over te 
stappen op gesloten teeltsystemen, zodat ze aanzienlijk minder 
water gaan verbruiken.

Meer informatie over de GRODAN Group en duurzaam telen is 
te vinden op www.3xsustainable.com

8m3 1m3

  350 000
  kg

BAKSTEEN

BASALT

STEENWOL

TOMATEN
50m3
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Casus
LAPINUS
FIBRES
Veiligheid als 
eerste prioriteit

BEDRIjFSPROFIEL
LAPINUS FIBRES, onderdeel van de ROCKWOOL Group, 
ontwikkelt en levert hoogwaardige steenwolvezels voor de 
productie van composietmaterialen zoals frictiematerialen, 
pakkingen, verven en kunststoffen. Deze steenwolvezels 
worden geleverd aan de auto-industrie, waar permanente 
behoefte is aan innovatieve producten met toegevoegde 
waarde voor R&D-intensieve toepassingen. Om onze klanten 
te ondersteunen heeft LAPINUS FIBRES geïnvesteerd in 
uitgebreide lab- en toepassingstestfaciliteiten en 
technologisch leiderschap.

Wij ontwikkelen wat wij ‘Intelligent Fibres’ noemen: 
hoogwaardige, zorgvuldig op basis van de behoeften van onze 
klanten ontwikkelde vezels die voldoen aan de specifieke 
mechanische en thermische eisen van de productieprocessen 
en systemen van onze klanten en die hun eindproducten 
meerwaarde geven. Zo worden onze vezels een integraal 
onderdeel van de next-generation producten waarmee onze 
klanten een oplossing bieden voor de problemen van dit 
moment.

LAPINUS  FIBRES, oorspronkelijk een divisie van de 
ROCKWOOL Group, is in 1991 verzelfstandigd. Het bedrijf is 
momenteel in meer dan zeventig landen actief. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Roermond, Nederland.

Een robuuste samenleving door voor gezondheid en 
veiligheid te zorgen
Met haar uitgebreide R&D-faciliteiten heeft LAPINUS FIBRES 
de auto-industrie geholpen composietmaterialen te 
ontwikkelen die het gebruik van asbestvezels onnodig maken. 
Veranderende wetgeving en het milieubewustzijn van klanten 
hebben ROCKWOOL ertoe aangezet een nieuwe steenwolvezel 
te ontwikkelen die optimaal voldoet aan de geldende 
gezondheids-, milieu- en juridische eisen – en die volgens  
de IARC- en EU-regels uitgesloten is van classificatie als 
kankerverwekkende stof.

Deze vezel is door alle voertuigfabrikanten wereldwijd als 
geheel veilig ingrediënt voor hun auto-onderdelen aanvaard. 
LAPINUS FIBRES ontwikkelt ook steenwolvezelproducten die 
andere producten met gezondheids- en veiligheidsbezwaren, 
zoals hittebestendige keramische en kopervezels, vervangen 
zonder concessies te doen aan de vereiste prestaties.

Hoogwaardige steenwolvezels  

Vervanging van schadelijke 
producten

 
door steenwolvezels

Onverminderde prestaties

Een natuurlijk materiaal (basalt)

Veilige auto’s
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De bescherming van mens en omgeving ondersteunen
Hoe kunnen we onze ecologische voetafdruk verkleinen?  
Hoe kunnen we de veiligheid van chauffeurs en hun passagiers 
vergroten? Om de automobielsector te helpen deze vragen te 
beantwoorden, heeft LAPINUS FIBRES sterk geïnvesteerd in 
onderzoeks- en ontwikkelfaciliteiten.

Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van hoog-
waardige steenwolvezelproducten met een extreem hoge 
zuiverheid. Hierdoor krijgen remmen en schijven een langere 
levensduur, waardoor ze minder vaak vervangen hoeven te 
worden. Verder ontwikkelt LAPINUS FIBRES continu nieuwe 
hoogwaardige steenwolvezels voor composietmaterialen om 
remmen beter en betrouwbaarder te maken. Het ontwikkelen, 
en testen, van steenwolvezels voor extreme rijomstandigheden, 
zoals hoge snelheden, heeft stabiele en voorspelbare rempres-
taties onder alle mogelijke rijcondities opgeleverd. Dit betekent 
minder verkeersongelukken en betere bescherming van 
mensenlevens.

Onze kennis delen
‘Intelligent Fibres’ betekent bij LAPINUS FIBRES meer dan 
een product leveren. Wij delen ook de kennis over hoe je een 
product kunt gebruiken om er maximaal voordeel aan te 
ontlenen. Wij beseffen maar al te goed dat onze technische 
steenwolvezels slechts een klein aandeel uitmaken van het 
uiteindelijke composietmateriaal van een klant. Onze steun 
beperkt zich niet tot onze hoogwaardige steenwolvezels;  
wij bieden ook totaaloplossingen aan.

In veel landen zijn asbestvezels nog steeds toegestaan in 
toepassingen als remmen en pakkingen. Met hun uitgebreide 

kennis van de verschillende processen en producten van de 
klanten bieden onze engineers volledige, deskundige onder-
steuning op locatie om milieuvriendelijke, asbestvrije remmen 
en pakkingen te helpen ontwikkelen. Hiermee dragen wij bij 
aan een gezonde en veilige werkomgeving voor de werknemers 
in de fabrieken van onze klanten. En zodra deze materialen op 
een auto of vrachtwagen worden toegepast, helpen we ook de 
maatschappij wat veiliger te maken.

Een andere uitdaging in de auto-industrie is het vervangen van 
op koper gebaseerde producten in remmen. Bij blootstelling 
aan het milieu, bijvoorbeeld als remmen gaan slijten, komen  
er milieugevaarlijke deeltjes vrij. In de toekomst wordt het 
gebruik van koper in remmen bij wet verboden. Door hun 
unieke combinatie van eigenschappen konden kopervezels  
in remmen nooit zomaar door één andere grondstof worden 
vervangen.

LAPINUS FIBRES heeft nu een thermisch geleidende steen-
wolvezel ontwikkeld en met andere grondstoffen gecombi-
neerd, waardoor dit wel mogelijk wordt. Dit onderzoek is vorig 
jaar gepresenteerd op EuroBrake, de grootste conferentie over 
remmen in Europa.

“Met dit onderzoek geeft LAPINUS FIBRES er blijk van 
proactief te hebben gezocht naar een oplossing voor 
het grootste milieuprobleem in verband met remmen 
van dit moment. Met de Best Presentation-award 
wordt bevestigd dat het werk van LAPINUS FIBRES 
van grote meerwaarde is voor de auto-industrie en 
ten zeerste gewaardeerd wordt door de hele keten.”

Harald Abendroth
Oprichter en voorzitter van 
EuroBrake

‘De ondersteuning van LAPINUS 
FIBRES sluit optimaal aan op wat wij 
nodig hebben op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. Hiermee 
geeft het bedrijf blijk van maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en 

oprechte betrokkenheid bij de supply chain.’

Paul van Bilsen  
Global Compliance Manager bij DSM Dyneema
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Een van de projecten in 2014 was het initiëren van het Healthy 
Schools Network dat zich inzet voor het verbeteren van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen in Deense 
basisscholen (dit netwerk bestaat momenteel uit 167 scholen 
en meer dan 83.000 leerlingen). In Nederland werkt ROCK-
WOOL met een aantal partijen samen in ‘Frisse Scholen’. 
Dit dient hetzelfde doel: een gezonde omgeving scheppen 
voor kinderen. Ook in België worden projecten met dit doel 
gerealiseerd.

3.3 DELiVER - onze bijdrage
Bij ROCKWOOL leveren we onze producten en doen we ons 
werk op een eerlijke, transparante en verantwoorde wijze.  
Wij ontwikkelen activiteiten gericht op het delen van onze 
kennis met klanten, eindgebruikers en het grote publiek.  
Ook activiteiten in verband met ethiek en goed gedrag, de 
ROCKWOOL Foundation en onze bijdrage aan de lokale 
gemeenschap vallen onder deze ambitie.

The ROCKWOOL Foundation
De Research-unit van
de Foundation
is een van de

betrouwbaar  
ervaren

Bijna
van het dividend van 
de Group gaat naar 
de goede doelen die 
de Foundation steunt

23% In 2014 bedroegen
de donaties van
de Foundation 
meer
dan € 6,7

miljoen
Research-unit

Werken en
de welvaartsstaat Migratie en integratie Zwartwerk en

het nationale recht
Gezinnen, kinderen en 

gezondheid

Praktische programmagebieden

Voedselveiligheid en  
armoedebestrijding Bijdragen aan vrede Maatschappelijke 

versterking
Bijdragen aan de 
volksgezondheid

‘ Echte impact realiseren we door 

samenwerking met onze stakeholders’

Figuur 28: Kernactiviteiten van de ROCKWOOL Foundation.

als meest

onderzoeksinstellingen
voor maatschappelijk en economisch 
onderzoek in Denemarken
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België, Genk: zOL verpleegsterschool
Comfort en het beschermen van leven en eigendom
anno 2015

De architecten van a2o zijn al jarenlang overtuigd van  
de kracht van ROCKWOOL steenwol. ROCKWOOL isolatie 
garandeert optimale thermische prestaties, en is uiterst 
dimensiestabiel. En bovendien maakt ROCKWOOL isolatie 
het verschil tussen geluid en geluidsoverlast, en tussen 
brandbescherming en een beperkte vluchttijd. 
De houtskeletbouwgevels en spouwmuren van dit gebouw 
zijn daarom geïsoleerd met Rockfit 431 BP, zodat ze  
perfect aansluiten op het binnenblad.

Luisteren is een belangrijk aspect van leren. Hoe beter de 
akoestische prestaties in een klaslokaal, hoe beter men 
kan luisteren en hoe minder stressvol lesgeven wordt1. 
Daarom heeft a2o voor vliesgevelconstructies met Rockfit 
434 gekozen om de klaslokalen tegen luchtgeluid en 
contactgeluid te beschermen. In de keuken zijn hygiëni-
sche akoestische plafondtegels van ROCKFON toegepast.

Voor optimaal akoestisch comfort, en om bij brand veilig 
het gebouw te kunnen ontvluchten, zijn alle lichtgewicht 
scheidingswanden met de ROCKWOOL Bouwplaat 210 
geïsoleerd. ROCKWOOL steenwol is een onbrandbaar 
isolatiemateriaal dat voorkomt dat vuur zich uitbreidt en 
kostbare extra tijd geeft om gebruikers uit het gebouw te 
redden. De architecten van a2o beseften maar al te goed 
welk gevaar giftige rook van brandbare bouwmaterialen 
met zich zou meebrengen als honderden gebruikers bij 
brand uit het gebouw zouden moeten vluchten.

ROCKWOOL steenwol is gemaakt van een natuurlijke 
grondstof en kan na gebruik worden hergebruikt en 
gerecycled. a2o ziet deze duurzame eigenschap als een 
essentieel element van een circulaire en dynamische 
bouwpraktijk. 
ROCKWOOL heeft een service opgezet voor het recyclen 
van gebruikte steenwolproducten.
Het spreekt voor zich dat het gebruik van ROCKWOOL 
steenwol in dit gebouw aanzienlijke energiebesparingen 
gaat opleveren en nog vele generaties lang een belang-
rijke bijdrage levert aan de energiezekerheid en klimaat-
doelstellingen. 

1   Speech Intelligibility in classrooms, Herriot-Watt University Edinburgh, UK

Maatschappelijke betrokkenheid
Wij willen de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken zo veel 
mogelijk ondersteunen. Als onderneming hebben wij niet 
alleen aandacht voor onze bedrijfsactiviteiten, maar zijn we ook 
oprecht geïnteresseerd in het welzijn van de omgeving waarin 
we werken. We zijn een grote werkgever in de regio en we 
steunen lokale goede doelen.

Bovendien vinden we het belangrijk dat we als goede buur 
worden gezien in de omgeving waar onze medewerkers wonen 
en werken. Wij willen de kwaliteit van onze omgeving verbete-
ren en laten zien dat wij waarde hechten aan de thema’s 
‘leefbaarheid’ en ‘samenwerking’. Wij willen een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de samenleving om ons heen en een 
echte wisselwerking daarmee onderhouden.



62 63

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

Maatschappelijke betrokkenheid
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In ons beleid voor maatschappelijke betrokkenheid staat 
beschreven hoe we deze positieve bijdrage willen leveren aan  
de gemeenschap waarin we actief zijn. De grondslag onder het 
donatiebeleid van ROCKWOOL is ‘corporate commitment’. 
Maatschappelijke ondersteuning bieden aan goede doelen, 
charitatieve instellingen en lokale initiatieven hoort nu eenmaal 
bij verantwoordelijk en betrokken zijn.

In 2014 hebben we zo’n € 68.000 gedoneerd en meer dan 150 
goede doelen en projecten ondersteund, waaronder allerlei 
sportevenementen zoals de City Run en de landelijke sportweek 

Een ander voorbeeld is ROCKFON dat samen met klanten € 20.000 aan 

SOS Kinderdorpen heeft geschonken voor het bouwen van een familiehuis 

in Porto Alegre.

in Roermond, maatschappelijke initiatieven zoals een wooneen-
heid voor mensen met een verstandelijke handicap en culturele 
evenementen zoals ‘Heksenwaan’ (een theaterstuk over de 
geschiedenis van Roermond) en het ‘Bevrijdingsfestival’

Afgelopen jaar bestond onze sponsoring naast geldelijke 
donaties ook uit een meer originele vorm van sponsoring:  
het uitwisselen van goederen of expertise op “de Beursvloer”, 
waarbij allerlei bedrijven, stichtingen, sportverenigingen en 
andere partijen zijn aangesloten. Dit concept werkt op basis 
van vraag en aanbod. De ene partij vraagt en de andere (het 
bedrijf) biedt aan. Zo vroeg een stichting die een clubhuis voor 
jongeren beheert om advies over hoe ze het gebouw moesten 
isoleren. ROCKWOOL gaf dit advies en in ruil daarvoor hebben 
de jongeren sneeuw geruimd bij een senioreninstelling.

Elk jaar wordt de werknemers in Roermond de keuze 
geboden om hun kerstpakket in te ruilen voor een geldbe-
drag dat aan een goed doel wordt gegeven. Dit jaar waren 
de werknemers van ROCKWOOL weer zeer vrijgevig. 
Ze hebben € 15.000 gedoneerd aan het ‘Toon Hermans 
Huis’ in Roermond, een instelling die de waarde van leven 
wil verhogen voor kankerpatiënten en hun naasten. 
Het ‘Toon Hermans Huis’ biedt een plek waar patiënten 
mensen kunnen ontmoeten die in dezelfde omstandigheden 
verkeren en hun ervaringen kunnen uitwisselen. 
Ook kunnen ze hier therapeutische ondersteuning krijgen, 
seminars bezoeken en van entertainment genieten.

Figuur 29: De bijdrage aan onze maatschappelijke betrokkenheid.
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Energy Design Centre
   Advies tijdens de ontwerpfase over de 
ontwikkeling van de energieprestatie van 
gebouwen voor zowel renovatie als 
nieuwbouw; 

   Diverse softwaretools en diensten; 
   Analyses en monitoring;
   Introductie EPC 0,4 concepten in 2014.

Technische ondersteuning
   Technische documentatie (online);
   ROCKWOOL Legplan Service;
   EPD-service.

De ROCKwOOL BIM library
   BIM is een methode waarbij alle relevante informatie gedu-
rende het hele bouwproces en de hele levenscyclus van het 
gebouw in een digitaal (3D) gebouwmodel wordt opgeslagen, 
gebruikt en beheerd;

   De ROCKWOOL BIM-library bevat modellen voor een groot  
deel van het productassortiment;

   ROCKPANEL levert BIM-gegevensbestanden aan voor al haar 
duurzame gevelplaten; deze bestanden zijn gratis te downloaden;

   BIM levert een bijdrage aan betere communicatie in de 
bouwsector.

Calculatie
  Software voor het maken van  
Rc-berekeningen;

  Software voor het berekenen van  
de windbelasting op platte daken.

ROCKwOOL Forum 
Onze kennis delen
  Trends;
  Partnerschappen;
  Ervaringen uitwisselen;
  Netwerken.

Onze kennis delen
Klanten en eindgebruikers van onze producten worden met 
allerlei vragen en onduidelijkheden geconfronteerd. We willen 
een deskundige partner voor ze zijn en transparant onze kennis 
en ervaring delen. Om dit mogelijk te maken, hebben we 
allerlei platformen ingesteld.

In 2014 deelden we onze kennis met allerlei stakeholders, 
zoals NGO’s, dealers en politici. We hebben meer dan 6.000 
mensen bereikt.

Figuur 30: Onze kennis delen.
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Ga voor meer informatie naar: www.rockwool.nl/mvo
Onze ROCKPANEL-trailer is ook een goed voorbeeld van  
hoe wij kennis delen. Wij hebben demonstratietrailers in de 
meeste landen waar wij ROCKPANEL verkopen. Met deze 
trailers worden verwerkers getraind in een correcte en 
efficiënte montage zodat onze klanten optimaal kunnen 
profiteren van de kwaliteit van ons product.

En tenslotte zijn we er zeer trots op dat we veel stakeholders 
mochten begroeten tijdens het launch-event in 2014 voor ons 
eerste MVO-verslag in onze thuishaven Roermond. We wilden 
de deelnemers een seminar aanbieden met interessante 
sprekers, waarbij we alle relevante MVO-feiten en cijfers 
konden presenteren. Gezien de reacties na afloop zijn we van 
mening dat we hierin goed geslaagd zijn. Dit jongste MVO-
verslag is gepresenteerd tijdens een seminar in de residentie 
van de Deense ambassadeur in Nederland, waarbij wederom 
een groot aantal stakeholders aanwezig was.

Onze kennis over circulair denken delen 
In 2014 zijn we een
samenwerkingsverband 
aangegaan met een  
veelbelovende start-up: 
Weelec. Weelec neemt een unieke positie in de 
verwerking van elektronisch afval in. Het bedrijf  
richt zich primair op het leveren van een maximale 
bijdrage aan de circulaire economie. Weelec doet  
dit door kennis te destilleren uit de verwerking van 
elektronisch afval en tegelijkertijd de hoogst moge-
lijke doelen voor duurzame recycling na te streven. 
Dit sluit perfect aan op onze principes voor het 
ondersteunen van de verbreiding van circulair denken.

Dialoog met onze stakeholders
In 2014 hebben we een brede stakeholderdialoog gehouden 
met bijna 200 stakeholders. Zie voor meer informatie hierover 
het hoofdstuk ‘Stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse’.

Klanttevredenheid
Een belangrijk punt dat door onze stakeholders naar voren 
werd gebracht, betreft de manier waarop wij klanttevredenheid 
meten. Dit gebeurt nog niet structureel; soms wordt het zelfs 
zeer informeel gedaan. Wel voeren we af en toe onderzoeken 
uit naar onze merkbekendheid. Op ons hoofdkantoor in 
Denemarken werken onze collega’s momenteel aan een 
meetsysteem voor de klanttevredenheid. Er loopt nu een  
pilot met dit systeem in Scandinavië; daarna wordt het breder 
uitgerold. Het systeem helpt ons onze klanten nog beter te 
begrijpen en biedt actuele gegevens over onze prestaties 
binnen allerlei processen (bijv. logistiek, contacten met 
klanten, verkoop etc.). Het is ook bedoeld als doorlopend 
evaluatieproces, zodat we niet meer zijn aangewezen op  
een jaarlijkse enquête.

Onze coalities en samenwerkingsverbanden
ROCKWOOL is sterk betrokken bij de hele samenleving: via 
allerlei lidmaatschappen, commissariaten en bestuursfuncties 
die verband houden met de gebouwde omgeving en een sterke 
focus hebben op duurzame impact. Duurzame impact draait 
volledig om de centrale rol van de gebruiker en het inspelen  



64 65

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

op de huidige en toekomstige behoeften van de consument.  
Een gebouw dat niet aan de huidige eisen voldoet, voldoet  
al helemaal niet aan de toekomstige eisen.

Ethiek en goed gedrag
Als wereldwijd actieve onderneming moeten we de hoogste 
normen voor ethiek en goed gedrag voor onze werknemers en 
in onze diverse bedrijfsactiviteiten voorschrijven en naleven. 
Daarom hebben we een handboek over bedrijfsethiek opge-
steld en geïmplementeerd waarin onderwerpen als omkopen, 
fraude, eerlijke concurrentie en witwassen worden behandeld.

In 2013 heeft ROCKWOOL een e-learningprogramma over 
bedrijfsethiek ontwikkeld. Inmiddels is hiermee een geslaagde 
pilot gedaan en zijn er verschillende trainingssessies gehouden 
voor de managementteams op alle vestigingen, waaronder het 
managementteam in Roermond. Wij verwachten dat managers 
volgens het train-the-trainer-beginsel deze kennis met hun 
teams delen. De Group heeft een klokkenluidersbeleid ingesteld 
om gevallen van onethisch gedrag aan het licht te brengen.  
In 2014 zijn door klokkenluiders geen gevallen van onethisch 

gedrag gemeld. Bovendien zijn er geen schendingen van de 
gedragscode, corruptiegevallen of schendingen van de mededin-
gingswetgeving gemeld. Wel hebben we twee boetes ontvangen 
van de Arbeidsinspectie voor een bedrag van € 45.750.

Producteurs Belges de Matériaux de Construction 

  Duurzame omgeving
  Duurzame en veilige producten

Samenwerkingsverbanden
  Duurzame gebouwde omgeving 
  Duurzaam kennis delen
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Verantwoordelijke buur
ROCKWOOL bewaakt de impact die we hebben op onze 
omgeving en omwonenden. We monitoren continu onze 
stofemissies, geuremissies en het geluid dat wij produceren. 
Soms hebben direct omwonenden klachten over onze produc-
tieactiviteiten. We staan open voor feedback en nemen elke 
klacht serieus. In 2014 was onze doelstelling maximaal 
6 klachten, maar kregen we uiteindelijk slechts twee externe 
klachten. Deze zijn tijdig beantwoord en volgens onze interne 
klachtenprocedures afgehandeld. Hoewel we weinig controle 
hebben over het aantal ingediende klachten, willen we dit 
aantal terugdringen. Het spreekt voor zich dat onze uiteinde-
lijke doelstelling nul externe klachten is.

Aard van de klacht 2012 2013 2014

Geur 1 1 0

Geluid 0 2 0

Stof 7 1 2

Overige 1 0 0

Tabel 5: Klachten van externe partijen.

Bezoek van de MVO-adviescommissie aan een basalt leverancier, mei 2015.
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(Re-)building
the future

4.  Hoe wij MVO hebben  
ingebed
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4.1 MVO-adviescommissie
De MVO-adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers 
van alle relevante ROCKWOOL-bedrijven en concernfuncties, 
is een belangrijk platform voor het coördineren van MVO
onderwerpen. De commissie biedt ondersteuning bij het 
coördineren van, en het stellen van prioriteiten voor, MVO 
gerelateerde onderwerpen en werkzaamheden.
In 2014 is de MVO-adviescommissie tweemaal bijeen gekomen 
om targets vast te stellen en de materialiteit van onderwerpen te 
inventariseren, het betrekken van stakeholders, het opstellen van 
het MVO-verslag en de implementatie van beleid te bespreken. De 
adviescommissie heeft twee aanbevelingsdocumenten opgesteld 
die zijn besproken in de OpCo Meeting Roermond (OMR); beide 
gingen ze over het vaststellen van targets voor de meest materiële 
onderwerpen en de opzet van dit verslag. De adviescommissie 
beseft dat het in evenwicht brengen van de behoeften van de 
ROCKWOOL-bedrijven die de Benelux markt bedienen en de 
zusterbedrijven die de mondiale markt bedienen tot bepaalde 
uitdagingen leidt. Dit geldt ook voor het integreren van de Duitse 
en Oostenrijkse markten in verband met onze fusie.

4.2 Externe reviewcommissie
Om de legitimiteit en kwaliteit van ons verslag te verhogen 
heeft ROCKWOOL een externe reviewcommissie gevraagd om 
ons verslag te toetsen. De experts die lid zijn van deze review-
commissie vertegenwoordigen het vakgebied MVO en de 
sectoren waarin ROCKWOOL actief is. De externe review-
commissie staat volledig los van ROCKWOOL en geeft een 
onafhankelijke mening. We hebben deze commissie gevraagd 
een terugkoppeling te geven over ons beleid, onze strategieën, 
prestaties, targets en de algehele kwaliteit van het verslag. 
De leden van de reviewcommissie worden niet betaald voor 
hun toetsing; ze ontvangen wel een reiskostenvergoeding. 

4.3  Onze plannen voor 2015
Dit is ons tweede MVO-verslag waarin we inzicht geven in 
ons MVO-beleid, onze MVO-strategie en onze prestaties.  
We hebben allerlei nieuwe elementen geïntroduceerd in dit 
verslag, zoals een beschrijving van de belangrijkste trends 
die van invloed zijn op onze waardeketen, gekwantificeerde 
targets, een toetsing door onze externe reviewcommissie, 
een vernieuwde materialiteitsmatrix en meer supply chain- en 
HR-informatie. In 2015 willen we verdere professionalisering 
en verbetering op het gebied van MVO doorvoeren door:
  de mogelijkheden voor het vaststellen van meer targets en 
het verkennen van een hoger ambitieniveau van de targets; 

  onze impact in de hele waardeketen meer stelselmatig te 
kwantificeren;

  onze MVO-governance- en -verslagleggingsstructuur verder 
te formaliseren;

  ons ROPEX-programma verder uit te rollen;
  het ontwikkelproject voor onze productielocatie af te ronden, 
hetgeen tot minder interne vervoersbewegingen moet leiden;

  onze inspanningen voor het sluiten van de afvalbalans en 
efficiënt omgaan met energie te verhogen; 

  (Re-)building the future.

De OMR heeft de eindverantwoordelijkheid voor het implemen-
teren van de MVO-strategie, de prestaties van ROCKWOOL en 
afstemming met de ROCKWOOL Group. Ook worden de strategy-
map voor MVO en het MVO-verslag ter goedkeuring aan de OMR 
voorgelegd. De OMR bestaat uit de Managing Directors van de 
ROCKWOOL-bedrijven in Roermond en de senior managers van 
Operations en Shared Services (Finance, HR en IT).

Figuur 31: Organisatie van MVO.

OMR

OPERATIONS

ROCKFON

ROCKPANEL

GRODAN

RTI

LAPINUS FIBRES

SHARED SERVICES

ROCKWOOL

EXTERNE 
REVIEW- 

COMMISSIE
MVO-ADVIESCOMMISSIE
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(Re-)building
the future

5.  Feedback van de externe 
reviewcommissie
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Hoe de MVO strategie van ROCKWOOL  
het verschil maakt

Het MVO-verslag van ROCKWOOL laat zien dat  
de onderneming in een open dialoog met haar 
stakeholders een duurzaam ontwikkelpad in 
heeft gezet. Het schetst helder de actuele 
prestaties van de onderneming. ROCKWOOL 
toont inzicht in zowel sociale als ecologische 
waardecreatie in haar strategische doelen, 
bijvoorbeeld in het geval van geluidsoverlast en 
de sociale en financiële impact ervan. Uitdaging 
en vooral grote kans voor ROCKWOOL is in te 
gaan zetten op haar vermogen tot positieve 
impact en deze vervolgens ook concreet te 
vertalen naar meetbare ambities. Structure 
follows strategy en dus kan ROCKWOOL dan 

vervolgens overgaan tot daadwerkelijke integrated 
reporting zodat deze positieve impact meetbaar 
en zichtbaar wordt en daarmee ook haar onder-
scheidend vermogen. In haar dialoog met stake-
holders heeft ROCKWOOL vooral inzicht gegeven 
in haar productieprocessen. Een belangrijke start 
en randvoorwaarde om vervolgens tot actieve 
samenwerking met stakeholders te kunnen komen. 
Ik hoop dat dan ook in een volgend verslag terug 
te zien. 

Drs. Marga Hoek MBa
CEO De Groene Zaak, Chairman Het Groene Brein,
Chairman External Review Committee ROCKWOOL

‘(Re-)building the future’ onderstreept bovenal  
de overgangsfase waarin onze economieën en 
samenlevingen zich bevinden. Het MVO-verslag 
van ROCKWOOL gaat in op de belangrijkste 
hedendaagse trends, geïllustreerd met best 
practices die inzicht bieden in de reis die de 
onderneming is gestart. Deze ‘voortgangsver-
slagbenadering’ is een aanmerkelijke verbetering 
ten opzichte van eerdere MVO-verslagen. Een 
andere belangrijke stap voorwaarts is dat het 
bedrijf zich heeft gecommitteerd aan de voorde-
len en kansen die een circulaire economie te 
bieden heeft. Het wordt interessant om te zien 
hoe de onderneming in het volgende MVO-verslag 

gaat rapporteren over haar ‘circulaire’ leercurve, 
waardoor ROCKWOOL ongetwijfeld weer een  
stap dichter komt bij echte integrated reporting.  
In dezelfde context waardeer ik het zeer dat er 
inspanningen verricht zijn door ROCKWOOL  
om in het verslag de kosten en voordelen van  
de sociale impact van ROCKWOOL producten 
inzichtelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat 
het monetariseren van deze impact een niet te 
stuiten trend binnen de verslagleggingspraktijk is.

H.R.H. prins Carlos de Bourbon de parme
Director - Institute for Sustainable Innovation & 
Development

‘ Wat moeten we vandaag veranderen 

om de toekomst te verbeteren?’
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In de wereld van duurzaam bouwen wordt de rol 
van de toeleverende industrie te vaak over het 
hoofd gezien. Met dit verslag brengt ROCKWOOL 
niet alleen de eigen rol in het duurzaamheidsde-
bat voor het voetlicht, maar besteedt het bedrijf 
ook aandacht aan het hele speelveld. Zo levert 
ROCKWOOL een stimulerende bijdrage aan  
een complexe taak die om een holistische 
benadering vraagt.

prof. Dr. ir. anke van Hal
Professor Sustainable Building & Development  
at Nyenrode Business Universiteit, Professor 
Sustainable Housing Transformation at Delft 
University of Technology

Het MVO-verslag van ROCKWOOL is eerst en vooral 
een illustratie van het feit dat de onderneming een 
heel goed inzicht heeft in de belangrijkste maatschap-
pelijke trends en de implicaties ervan voor bedrijven. 
Ook laat het verslag zien dat ROCKWOOL de verschil-
lende aspecten van duurzaamheid op geslaagde 
wijze heeft aangepakt en aanzienlijke vorderingen 
boekt wat betreft het terugdringen van negatieve 
impact. Verder maakt het duidelijk dat het opereren 
vanuit de ‘CREATE AND PROTECT’ belofte een 
proces en een reis is waarin, in samenspraak met 
stakeholders en de gehele maatschappij, er nog 
meer stappen gezet moeten worden. Afgezet tegen 
wat ik als best practice in het bedrijfsleven ken, 

bevindt het MVO-verslag van ROCKWOOL zich 
absoluut in de kopgroep. Maar de ontwikkelingen  
op het gebied van MVO-verslaglegging zijn verder 
gegaan. Van een apart MVO-verslag naar integrated 
reporting over sociale, ecologische en financiële 
resultaten. Met die benadering geven bedrijven infor-
matie over de waarde die zij creëren (of vernietigen) 
in meerdere dimensies. De volgende stap voor 
ROCKWOOL zou kunnen zijn meer specifieke 
PPP-doelen stellen en overgaan tot geïntegreerde 
verslaglegging van de prestaties voor deze doelen.
Dr. Herman H.F. Wijffels
Professor of Sustainability and Societal Change at 
Utrecht University

Het MVO-verslag van ROCKWOOL geeft veel 
informatie over uitgevoerde werkzaamheden en 
over wat hiermee bereikt is. Ook wordt een mooi 
overzicht gegeven van hoe elk ROCKWOOL bedrijf 
en de verantwoordelijke mensen betrokken zijn 
bij MVO. Doordat het rapport mooi gestructureerd 
is, krijgt de lezer duidelijk inzicht in de huidige 
prestaties van ROCKWOOL. Op strategisch niveau 
kan ROCKWOOL meer ingaan op hun maatschap-
pelijke impact. Waar ligt de impact van ROCK-
WOOL en op welke onderwerpen kan ROCKWOOL 
een positieve maatschappelijke bijdrage leveren? 
Dit impliceert niet alleen een focus op de meest 
materiële onderwerpen vanuit het ‘do no harm’ 

principe, maar óók een focus op die issues 
waarmee ROCKWOOL zich kan onderscheiden 
van andere bedrijven.

Dr. Karen Maas
Scientific Director of the executive CSR  
education at the Erasmus School of 
Accounting & Assurance
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Bijlage
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Bijlage A: Over dit verslag

De publicatiedatum van dit MVO-verslag over 2014 is 23 juni 
2015. Dit verslag is voor al onze stakeholders en andere 
geïnteresseerde lezers bestemd. De in dit verslag gepresen-
teerde onderwerpen zijn op basis van onze strategische 
ambities geselecteerd. Die strategische ambities zijn ontleend 
aan ons (1) bedrijfsmodel (p. 81), (2) onze waardeketenanalyse 
(p. 82 en 83)  en (3) de stakeholderdialoog (p. 75 t/m 77). 
Informatie uit deze bronnen is opgenomen in een materialiteits-
analyse. De uitkomst daarvan is vertaald in een strategie en 
vervolgens in dit verslag. De relatie tussen deze informatie-
bronnen is opgenomen in bijlage B: Stakeholder-dialoog & 
materialiteitsanalyse.

De in dit verslag gepresenteerde gegevens betreffen het 
verslagjaar 2014 voor de productiefaciliteit in Roermond en 
alle overige ROCKWOOL-bedrijven in Roermond. We splitsen 
de gegevens niet per land uit aangezien alle milieu- en 
HR-gegevens Roermond betreffen. Naast de levenscyclus-
analyse en informatie over duurzaam inkopen en het vervoer 
van onze goederen bevat het verslag geen gegevens met 
betrekking tot onze onderaannemers en leveranciers. 
Van de activiteiten in onze waardeketen wordt zowel kwalitatief 
als, in mindere mate, kwantitatief verslag gedaan (bijv. energie- 
efficiëntie tijdens de gebruikersfase van het product). 
Bovendien zijn scope-3 emissies zoals vervoer naar eerdere 
schakels in de keten en ingekochte goederen vanwege 
kwantitatieve materialiteit niet opgenomen.

De gegevens worden via een enquête verzameld en door 
interne functionarissen aangeleverd, nadat deze de gegevens 
gevalideerd hebben. Op geconsolideerd niveau worden de 
gegevens gevalideerd en worden er trend- en ratio-analyses 
uitgevoerd. Uitschieters in de gegevens worden nader 
onderzocht en de gegevens worden, indien van toepassing, 
met brondocumenten onderbouwd. Het is ons doel de 
reikwijdte en detaillering van deze informatie geleidelijk uit te 
breiden. De directe CO2-emissies zijn ontleend aan ons extern 
geverifieerde emissieverslag. We hebben conversiefactoren 
gebruikt om de emissies in scope 1 en 2 vast te stellen.

De conversiefactor voor elektriciteit is ontleend aan het CBS 
(‘Rendementen van CO2 emissie van elektriciteitsproductie  
in Nederland, update 2012’). De CO2-emissiegegevens met 
betrekking tot vliegreizen zijn door ons reisbureau verstrekt. 
Gegevens met betrekking tot onze leaseauto’s zijn omgerekend 
volgens de DEFRA-richtlijnen (http://www.defra.gov.uk/). 
De conversiefactor voor uitbesteed transport is ontleend aan 
Stichting Stimular (http://www.stimular.nl/). Alle overige 
definities zijn in de begrippenlijst te vinden.

ROCKWOOL-bedrijven die verkocht zijn (volledig afgestoten 
waarbij ROCKWOOL geen direct of indirect zeggenschaps-
belang behoudt) zijn voor het hele jaar waarin de verkoop 
plaatsvond uitgesloten van het MVO-verslag. Dit geldt niet voor 
2015. Overnames worden opgenomen vanaf 1 januari van het 
volgende jaar. ROCKWOOL Roermond heeft geen overnames 
gedaan. Er heeft geen herformulering van gegevens en/of 
ambities/doelen plaatsgevonden. De gegevens die voor het 
verslag nodig zijn, worden verzameld via een speciale 
vragenlijst die elk jaar naar de verantwoordelijke partijen wordt 
gezonden. Alle gegevens zijn gecontroleerd. Waar gebruik is 
gemaakt van berekeningen en/of schattingen wordt dit in het 
desbetreffende hoofdstuk duidelijk aangegeven.

ROCKWOOL Benelux Holding doet verslag overeenkomstig de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), versie G4 
‘Core’. Deze richtlijnen voor het opstellen van MVO-verslagen 
worden wereldwijd het meest toegepast. Voor nadere infor-
matie over de G4-richtlijnen verwijzen wij u naar de GRI-
inhoudstabel in dit verslag. Algemene informatie over  
GRI is te vinden op hun website: www.globalreporting.org. 
We hebben ervoor gekozen onze duurzaamheidsgegevens niet 
extern te laten verifiëren, aangezien wij ons willen richten op 
het implementeren van onze nieuwe strategie. Bovendien heeft 
geen van onze stakeholders ons in deze fase gevraagd om  
een dergelijke externe verificatie. Onze CO2-emissies worden 
echter wel extern geverifieerd en ook diverse management-
systemen worden geaudit (zoals ons ISO14001 management-
systeem).
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Bijlage B: Stakeholderdialoog & materialiteitsanalyse

stakeholderdialoog
Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden 
we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie 
is een van de belangrijkste grondslagen voor onze 
bedrijfsvoering en via open communicatie houden wij onze 
stakeholders op de hoogte van onze activiteiten en resultaten. 
Wij communiceren vooral met onze stakeholders om infor-
matie te krijgen over hoe wij onze processen en oplossingen 
kunnen verbeteren om aan hun verwachtingen te voldoen. 
Deze feedback gebruiken we om onze strategie, ons beleid 
en de richtlijnen voor ons algemene gedrag te herzien. Het 
managementteam van ROCKWOOL is daarom vrijwel altijd bij 
deze dialoog betrokken.

De onderstaande tabel schetst hoe wij onze stakeholders 
actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. We 
beschikken over speciale communicatiekanalen voor feedback: 
zo kunnen werknemers bijvoorbeeld gebruikmaken van de 
‘vertrouwenspersoon’, kunnen klanten gedetailleerde 
contactgegevens vinden in brochures en op websites en 
onderhouden wij via speciale bijeenkomsten het contact met 
de lokale gemeenschap en de overheid.

In dit MVO-verslag doen wij verslag over de onderwerpen die 
zijn afgestemd op de verwachtingen van onze stakeholders. 
Hoewel elke groep stakeholders een ander belang heeft bij 
onze activiteiten, zijn ze allemaal van cruciaal belang voor 
ons bedrijfsmodel.

Stakeholders Hoe wij onze 
stakeholders actief 
betrekken

Verwachtingen van 
stakeholders

Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp waarover 
informatie wordt gegeven

Werknemers  Dagelijkse contacten
 RockPulse-enquête
 Opleiding
 Intranet
  Vakbonden en 
werkgroepen

  Vertrouwenspersonen 
en mediators

 Veilige werkplek
 Baanzekerheid
  Ontwikkelmogelijk-
heden

  Goede arbeids- 
omstandigheden 
en een eerlijk 
salarispakket

 Verantwoord werkgeverschap 
 Gezondheid en veiligheid

Lokale gemeenschap  Dagelijkse contacten
  Adviesraden en 
officiële setting

  Bezoeken en 
bijeenkomsten

 Lokale media

 Baankansen
  Verantwoordelijke 
buur 

 Betrokkenheid

 Ethiek & goed gedrag
 Stakeholderdialoog 
 Investeren in lokale goede doelen

Landelijke verenigingen en 
federaties

  Bezoeken en 
bijeenkomsten

 Opleiding
  Vergaderingen, 
conferenties 

 Transparantie
  Strategische 
samenwerking

  Toegewijde, 
betrokken en 
betrouwbare partner

 Eerlijk speelveld

 Levenscyclus van producten
 Energie-efficiëntie
 Efficiënt gebruik van grondstoffen
 Beschermen tegen geluidsoverlast
 Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid
 Vervuiling tegengaan
 Onze kennis delen
 Ethiek & goed gedrag
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Klanten  Dagelijkse contacten
  Ondersteuning aan 
klanten

 Energy Design Centre
  Speciale 
bijeenkomsten, 
conferenties en 
workshops

  Beurzen en 
evenementen

 ROCKWOOL Forum
  Bedrijfsbezoeken & 
rondleidingen

 Betrouwbaar product
 Gerichte diensten
  Duurzaam product en 
duurzame voordelen

  Prestaties op het 
gebied van akoestiek, 
(brand)veiligheid, 
bescherming,  
duurzaamheid, 
installatiegemak, etc. 

  Eerlijke balans tussen 
prijs en kwaliteit 

  Ethisch en 
verantwoordelijk 
gedrag

 Levenscyclus van producten
 Energie-efficiëntie
 Efficiënt gebruik van grondstoffen
 Beschermen tegen geluidsoverlast
 Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid
 Vervuiling tegengaan
 Onze kennis delen
 Ethiek & goed gedrag

Eindgebruikers  Productlabels
  Informatie op 
websites, brochures 
etc.

  Reclame en 
promoties

 ROCKWORX

 Prestaties leveren
  Duurzame voordelen

 Levenscyclus van producten
 Energie-efficientie
 Beschermen tegen geluidsoverlast
 Beschermen van leven en eigendom 
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid
 Vervuiling tegengaan

Leveranciers  Dagelijkse contacten 
  In audits en 
bijeenkomsten

  Langetermijnrelatie 
met ROCKWOOL

 Eerlijke prijs

 Duurzaam inkopen van grondstoffen

NGO’s   Vergaderingen, 
conferenties

  Energie-efficiëntie, 
duurzame 
oplossingen, 
ondersteunende 
oplossingen voor het 
verzachten van  
klimaatverandering, 
het tegengaan van 
geluidsoverlast 
promoten

 Transparantie

 Levenscyclus van producten
 Energie-efficiëntie 
 Efficiënt gebruik van grondstoffen
 Duurzaam inkopen van grondstoffen
 Beschermen tegen geluidsoverlast 
 Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid
 Vervuiling tegengaan
 Onze kennis delen
 Ethiek en goed gedrag
 Stakeholderdialoog

Overheden   Bijeenkomsten, 
bekendmakingen

 Bezoeken
 Raadplegingen
 Verenigingen

 Compliance
  Op de hoogte blijven 
van de belangrijkste 
debatten over 
energie-efficiëntie, 
veiligheid etc.

  Betrokkenheid, 
engagement, 
toewijding

  De lokale economie 
ontwikkelen

  Betrouwbare 
kennispartner

 Levenscyclus van producten
 Energie-efficiëntie
 Efficiënt gebruik van grondstoffen 
 Duurzaam inkopen van grondstoffen
 Beschermen tegen geluidsoverlast
 Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid
 Vervuiling tegengaan
 Onze kennis delen 
 Ethiek & goed gedrag

Stakeholders Hoe wij onze 
stakeholders actief 
betrekken

Verwachtingen van 
stakeholders

Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp waarover 
informatie wordt gegeven
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Materialiteitsanalyse
Vorig jaar was ons MVO-verslag gebaseerd op een selectie van 
onderwerpen die we hadden ontleend aan een materialiteitsana-
lyse waarvoor interne gesprekken en een literatuuronderzoek als 
input waren gebruikt. Voor dit verslag hebben we deze materiali-
teitsanalyse opnieuw uitgevoerd. We hebben hiervoor contact 
gezocht met stakeholders en vertegenwoordigende organisaties 
van alle hierboven geschetste groepen stakeholders. Dit zijn de 
stakeholders waarmee ROCKWOOL regelmatig contact heeft. 
De onderwerpen in onze materialiteitsanalyse zijn aan de 
volgende bronnen ontleend:
  de huidige strategie;
  MVO-verslag 2013;
  verslaglegging van vergelijkbare bedrijven;
  richtlijnen en kaders voor verslaglegging (bijv. Global 
Reporting Initiative, ISO 26000);

  onderwerpen die in de aandacht zijn bij de media.
191 stakeholders uit Denemarken, Nederland, België en 
Duitsland hebben onze enquête ingevuld en ons kostbare 

Definitie van materialiteit in het Global Reporting 
Initiative (GRI):
“Organisaties hebben te maken met een groot aantal 
onderwerpen die in het verslag kunnen worden opgeno-
men. Voor relevante onderwerpen en indicatoren geldt 
dat ze redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht 
voor een weergave van de economische, milieugerela-
teerde en sociale gevolgen van de organisatie, dan wel 
van invloed zijn op de besluiten van belanghebbenden en 
daarom mogelijk in aanmerking komen voor opname in 
het verslag. Materialiteit vormt de drempel die bepaalt of 
onderwerpen of indicatoren belangrijk genoeg zijn voor 
opname in het verslag.”

feedback gegeven. We gaan deze feedback gebruiken om te 
bepalen of we onze strategie moeten wijzigen, om de 
onderwerpen te kiezen waarvoor we doelen moeten vast-
stellen en de inhoud van dit verslag vast te stellen.

Stakeholders Hoe wij onze 
stakeholders actief 
betrekken

Verwachtingen van 
stakeholders

Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp waarover 
informatie wordt gegeven

Stakeholders 2013 2014
Evenementen Aantal sessies Aantal personen Aantal sessies Aantal personen

Fabrieksbezoeken 15 210 18 337

Bezoeken politici / ngo’s 10 50 3 10

ROCKWOOL Forum 4 350 4 319

Symposia Brandveiligheid 2 250 0 0

Maatwerksymposia 8 300 6 210

ROCKWORX 2 350 2 149

Greenworks 9 300 8 124

Gastcolleges 9 535 3 160

Afstuderenden ondersteunen 2 3 2 2

Schoolbezoeken en open dagen 30 3635 40 4493

5983 5804
Tabel 7: Betrokkenheid van stakeholders 2013/2014 ROCKWOOL Benelux.

Samenleving   Maatschappelijk 
jaarverslag

  Speciale  
communicatie- 
kanalen zoals:

   leaflets;
   brochures;
   persberichten;
   website;
    klachten-

procedures.

  Als een 
verantwoordelijke 
onderneming 
optreden

 ROCKWOOL Foundation
 Levenscyclus van producten 
 Energie-efficiëntie
 Efficiënt gebruik van grondstoffen
 Beschermen tegen geluidsoverlast
 Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop
 Gezondheid en veiligheid 
 Vervuiling tegengaan
 Onze kennis delen
 Ethiek & goed gedrag
 Stakeholderdialoog

Tabel 6: Overzicht stakeholders.
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De resultaten van onze 
analyse worden in de 
materialiteitsmatrix 
hieronder gepresenteerd. 
De horizontale as toont 
het belang dat stake-
holders van ROCKWOOL 
aan een bepaald 
onderwerp hechten. 
De verticale as is het 
belang dat ROCKWOOL 
aan een onderwerp 
hecht.

Belang voor stakeholders
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Materialiteitsmatrix
Categorieën Huidige 

strategie
Kort overzicht  
van onderwerpen

Gemiddelde score  
van interne en 
externe stakeholders

Bedrijfsvoering  1 Concurrentievermogen van het bedrijf 7,9

2 Economische prestaties 7,4

3 Nieuwe markten/opkomende economieën 7,5

3E 4 Ethiek en goed gedrag 7,9

5 Innovatie 7,6

3C   3D 6 Betrokkenheid van stakeholders 7,8

HR/arbeidsrelaties 2a   2B 7 Verantwoord werkgeverschap 8,5

2B 8 Gezondheid & veiligheid werknemers 8,3

2a 9 Werving / talent aantrekken 7,7

2a 10 Werknemersbehoud/-verloop 7,8

2a 11 Opleiding en ontwikkeling van werknemers 7,2

Samenleving 3B 12 Ondersteunen van lokale goede doelen 6,4

3a 13 ROCKWOOL Foundation 7,3

3C   3D 14 Kennis delen 7,5

3B 15 Lokale werkgelegenheid scheppen 7,4

3a   3E 16 Mensenrechten 7,8

Productverant- 2B 17 Labels voor producten en diensten 8,3

woordelijkheid 3D 18 Klanttevredenheid en loyaliteit 8,9

2C   2D 19 Productkwaliteit en -veiligheid 7,9

2C 20 Bescherming tegen geluidsoverlast 7,7

2D 21 Bescherming van leven en eigendom 8,2

Milieu 2E 22 Vervuiling tegengaan 8,0

1a   1C   2E 23 Management van emissies 7,2

1a 24 Biodiversiteit 6,9

1B 25 Waterbeheer 7,6

1B   1D 26 Afvalbeheer en afvalwater 8,2

1D 27 Energiebeheer/-efficiëntie 8,0

1B   1D 28 Ongecontroleerde lozingen 8,0

1B 29 Materiaal- en grondstoffenefficiëntie 8,2

1D 30 Gesloten kringloop 7,6

1B   2E
31 Uitputting van natuurlijke hulpstoffen & vraag naar 

grondstoffen

7,6

2B 32 Gebruik van gevaarlijke stoffen 8,2

1a   1C   2C   2D   2E 33 Milieu- en maatschappelijke voordelen van het product 7,9

1B   1D 34 Circulaire economie 6,9

1a   1B   1C   1D   1E 35 BREEAM/LEED/GPR-certificeringen 6,9

1a 36 Levenscyclusanalyses 7,5

Supply chain 1E   3E 37 Verantwoord inkopen en leveranciersevaluaties 7,5

1C 38 Opslaan en verpakken       7,4

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a



79

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

2E

3A

3B

3C

3D

3E

TO CREATE AND PROTECTOnze belofte

Waar wij in geloven

Wat wij willen doen

Onze belangrijkste 
aandachtsgebieden

Verantwoordelijkheid

Levenscyclus van producten

Efficiënt omgaan met grondstoffen

Efficiënt omgaan met energie

Gesloten kringloop

Duurzaam inkopen van grondstoffen

Verantwoord werkgeverschap

Gezondheid en veiligheid

Beschermen tegen geluidsoverlast

Beschermen van leven en eigendom

Vervuiling tegengaan

ROCKWOOL Foundation

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze kennis delen

Stakeholderdialoog

Ethiek en goed gedrag

Eerlijkheid Passie Efficiëntie Ondernemerschap

CREATE van duurzame 
oplossingen met meerwaarde

AMBITIE 1 AMBITIE 2 AMBITIE 3

PROTECT van mensen 
en (gebouwde) omgeving

DELIVER op een eerlijke 
en verantwoorde wijze

Meest materiële 
onderwerpen 2014

in de huidige 
strategie? aandachtsgebieden en opvolging in het verslag

18 Klanttevredenheid  
en loyaliteit

3D Klanttevredenheid maakt deel uit van de dialoog met stakeholders. We willen de focus  
op dit aspect in onze toekomstige dialogen met stakeholders versterken.

8 Gezondheid & veiligheid 
werknemers

2B Er is informatie over gezondheid en veiligheid is opgenomen in dit verslag.  
De informatie is aangevuld.

19 Productkwaliteit en veiligheid 2C 2D Dit onderwerp heeft betrekking op beschermen tegen geluidsoverlast en beschermen 
van leven en eigendom. We hebben de informatie aangevuld door informatie als trend in 
het verslag op te nemen.

27 Energiebeheer/-efficiëntie 1a 1C 1D Er is informatie over energie-efficiëntie opgenomen in dit verslag. Wij hebben extra 
casussen toegevoegd.

33 Milieu- en maatschappelijke 
voordelen van het product

1a

2C

3C  

1C

2D

3D

2E

3E

Dit heeft betrekking op de aandachtsgebieden emissies, beschermen tegen geluidsover-
last, beschermen van leven en eigendom en vervuiling tegengaan. De maatschappelijke 
voordelen van het product worden in casussen behandeld en het toepassingsgebied is 
uitgebreid tot alle ROCKWOOL-bedrijven.

29 Materiaal- en grondstoffen-
efficiëntie

1a 1B Er is informatie over efficiënt gebruik van grondstoffen opgenomen in dit verslag.  
We hebben de informatie aangevuld.

22 Vervuiling tegengaan 2E Er is informatie over vervuiling tegengaan in dit verslag opgenomen.  
Deze informatie is toegevoegd in de pagina’s over GRODAN.

7 Verantwoord werkgeverschap 2a Er is informatie over verantwoord werkgeverschap opgenomen in dit verslag.  
De informatie is aangevuld.

21 Beschermen van leven  
en eigendom

2D Er is informatie over beschermen van leven en eigendom opgenomen in dit verslag.  
De informatie is aangevuld.

14 Kennis delen 3C Er is informatie over onze kennis delen opgenomen in dit verslag. 
De informatie is aangevuld.

11 Opleiding en ontwikkeling  
van werknemers 

2a Opleiding en ontwikkeling van werknemers maakt deel uit van het aandachtsgebied 
verantwoord werkgeverschap. De informatie is aangevuld.

26 Afvalbeheer en afvalwater 1a 1B 1D Afvalbeheer en afvalwater hebben betrekking op de aandachtsgebieden efficiënt gebruik 
van grondstoffen en gesloten kringloop.

16 Mensenrechten 3E Mensenrechten maakt deel uit van de aandachtsgebieden ethiek, goed gedrag en  
duurzaam. Meer informatie over duurzaam inkopen van grondstoffen is opgenomen.

1 Concurrentievermogen  
van het bedrijf

We hebben financiële cijfers in het verslag opgenomen.

Hieronder vindt u de 
bevindingen van onze 
materialiteitsanalyse, 
waaronder hoe wij dit 
vertaald hebben in 
het verslag en onze 
strategie.

Materialiteitsanalyse
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Bijlage C: Onze waardeketen & bedrijfsmodel

Ons kernproces
Elke dag weer simuleren de specialisten van ROCKWOOL een 
vulkaanuitbarsting. Bij een temperatuur van 1500 °C smelten 
ze basalt, hoogovenslakken, gerecyclede steenwol en 
nevenproducten van andere industrieën tot lava. Terwijl deze 
vloeibare steenmassa afkoelt, worden er vezels van gesponnen 
en bindmiddelen en waterafstotende olie aan toegevoegd. 
Daarna hardt het materiaal in een oven uit waarbij het 
thermohardend hars wordt gestabiliseerd, waardoor de vezels 
met elkaar verbonden worden en platen en rollen worden 
geproduceerd. De zaagresten worden direct op de locatie 
gerecycled. Met dit standaardproces kunnen we grote 
hoeveelheden steenwol platen produceren. Ook kunnen we 
door andere behandelingen toe te passen na het smeltproces 
andere gespecialiseerde en voor klanten ontwikkelde vezels 
en producten maken, bijv. voor LAPINUS FIBRES, GRODAN 
en voor de ROCKPANEL gevelbekleding.

Het zaagafval
wordt gerecycled

Langszaag

Pendulezaag

Briketten en basalt

Spinner

Pendel

Smeltoven

Verzamelen 
van wol

Opstapelen en
 verpakken

HardingsovenPersen

Basalt:  
een onuitputtelijke natuurlijke grondstof
De basis voor het productieproces van steenwol werd  
op Hawaii ontdekt, waar lokale bewoners na een 
vulkaanuitbarsting draden van steen op de grond 
aantroffen en dachten dat dit haar was van de godin Pele.

Inmiddels weten we wel beter en kennen we de 
kwaliteiten van dit veelzijdige materiaal. Steenwol 
van ROCKWOOL bestaat voor 97% uit vulkanische 
minerale materialen zoals basalt en gerecyclede 
materialen (bijv. steenwol, briketten, hoogovens-
lakken). De overige 3% zijn bindmiddelen  
(bijv. fenolformaldehydehars, voor ROCKPANEL  
kan deze hoeveelheid verschillen van 7% tot 15%)  
en impregneerolie, een coatingproduct om onze 
producten waterbestendig te maken. Dit wordt niet 
gebruikt voor GRODAN producten die juist water 
moeten kunnen opnemen. 

Elk jaar produceert de aarde 38.000 maal meer 
basalt dan ROCKWOOL verbruikt: echt een 
onuitputtelijke grondstof dus.

Figuur 32: Steenwolproductieproces.
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Basalt: een 
onuitputtelijke 
grondstof

Relatief weinig 
transportkilometers 
door winning vlakbij 
de fabriek

Verwerking van 
grondstoffen tot 
steenwol en 
steenwolproducten

Vervoer via vaste 
transportpartners 
(Benelux) of 
verschillende 
transportbedrijven 
(wereldwijd)

Thermische/
akoestische 
prestaties, 
veiligheid tijdens 
gebruik, lange 
levensduur, etc.

Terugnemen van 
gebruikte steenwol 
(Rockcycle)
Recyclingfabriek

Einde levensduurTransport van producten 
naar de eindgebruiker

Transport van grond-
stoffen naar de fabriek

Gerecycled materiaal 
als input

Afval

Gebruik van 
de producten

Verwerking van 
grondstoffen

Winning van 
grondstoffen

Dilemma
Recycling versus levenscyclusanalyse
ROCKWOOL heeft een proces van levenscyclusanalyse (LCA) 
geïmplementeerd om de milieuprestaties van onze produc-
ten te monitoren en waar nodig bij te sturen. Door de 
positieve en negatieve impact tijdens de hele waardeketen 
(van inkoop tot het afdanken of recyclen van het product)  
te meten en te monitoren, kunnen we proactief onze 
LCA-impact managen en onze LCA-prestaties voortdurend 
verbeteren. De twee belangrijkste grondstoffen voor de 
productie van steenwol door ROCKWOOL zijn briketten en 
basalt. Briketten worden in onze recyclingfabriek van 
gebruikte steenwolproducten en andere, externe afval- 
stromen gemaakt. Basalt is een onuitputtelijke grondstof  
die ontstaan is door platentektoniek en vulkanen.

De impact via onze waardeketen
We hebben de waardeketen van ROCKWOOL en ons 
bedrijfsmodel op de belangrijkste kansen en bedreigingen 
geanalyseerd. Wij voegen als volgt waarde toe:
  Eerste stap: winning van natuurlijk kapitaal: inkoop van 
grondstoffen, met name basalt;

  Tweede stap: we vervoeren het basalt naar de steenwol-
fabriek in Roermond;

  Derde stap: we verwerken het basalt tot steenwol met behulp 
van energie (natuurlijk kapitaal) en onze mensen (menselijk 
kapitaal); 

  Vierde stap: we leveren de eindproducten aan de klanten.  
In de Benelux werken we met vaste transportpartners, in de 
rest van de wereld maken we gebruik van gespecialiseerde 
en wereldwijd actieve vervoerders;

Het gebruik van gerecyclede materialen is gunstig in het 
kader van duurzaamheidsinstrumenten als bijvoorbeeld 
LEED en BREEAM. Hoe hoger het gehalte aan gerecyclede 
materialen, hoe meer credits dit oplevert. Echter het 
verhogen van het gehalte briketten leidt tot een slechtere 
LCA-prestatie, omdat er dan minder gebruik wordt gemaakt 
van de onuitputtelijke grondstof basalt. Maar recycling  
is altijd al een prioriteit binnen ROCKWOOL. Gebruikte 
steenwol van ROCKWOOL wordt niet als afval gestort,  
maar in onze eigen recyclingfabriek in grondstof voor nieuwe 
producten omgezet. Wij nemen onze verantwoordelijkheden 
gedurende de volledige levensduur van onze producten;  
dit is een van de kernelementen van de Circulaire Economie.

  Vijfde stap: vooral de gebruikers profiteren van de positieve 
impact van onze steenwoloplossingen: een lager energie-
verbruik, bescherming tegen geluidsoverlast en brand en een 
veilige omgeving om in te werken en wonen voor zowel 
huidige als toekomstige generaties. Technisch gezien is de 
levensduur van ROCKWOOL steenwolproducten oneindig;

  Zesde stap: einde gebruik en recycling: om renovatie en/of 
productvervanging te vergemakkelijken, hebben wij een 
logistiek systeem opgezet voor het re- en up-cyclen van 
gebruikte steenwolresten. In onze recyclingfabriek verwerken 
we deze tot briketten die weer als grondstof dienen voor 
nieuwe steenwol. Momenteel worden er relatief kleine 
volumes steenwol uit bouw- en renovatieprojecten voor 
recycling geretourneerd, maar wij willen dit zo veel  
mogelijk uitbreiden.

Figuur 33:  Waardeketen en bedrijfsmodel.
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Schakel in de 
waardeketen 

Bedreigingen Kansen De benadering van ROCKWOOL KPI's om bedreigingen  
en kansen te volgen

Winning van 
grondstoffen

Uitputting van 
grondstoffen

Milieugevolgen van 
winningsprocessen

Arbeidsomstandig-
heden voor de 
arbeiders in de 
steengroeven

Winning vlakbij  
de fabriek

Onuitputtelijke 
en recyclebare 
grondstof

De belangrijkste grondstof voor ROCKWOOL is 
basalt, een natuurlijk en onuitputtelijk1 materiaal. 
Het merendeel van ons basalt wordt op geringe 
afstand van onze fabriek (ca. 150 km) gewonnen.  
De steenwolproducten van ROCKWOOL worden  
zo veel mogelijk gerecycled (tijdens de productie  
en na einde gebruik).

•	 	Nieuwe	leveranciers	
worden gescreend op 
milieugegevens (%)

•	 	Percentage	van	
de belangrijkste 
leveranciers die de 
gedragscode hebben 
ondertekend

Transport van 
grondstoffen 
naar de fabriek

Hoge milieu-
impact

Winning vlakbij  
de fabriek

Het merendeel van ons basalt wordt op slechts zo’n 
150 km van onze fabriek in Roermond gewonnen. 
Een klein gedeelte komt van verder weg, uit Ierland.

•	 	Levenscyclusanalyses
•	 	Score	in	de	Nationale	

Milieudatabase (NMD)

Verwerking van 
grondstoffen

Inefficiënties

Milieugevolgen

Gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s

Gebruik van 
formaldehyde

Steenwolproducent 
van wereldklasse

Lean-
productieprocessen

Monitoring-structuren: bijv. lean management, 
efficiënt omgaan met energie en grondstoffen, 
recyclen van grondstoffen. Continue verbetering van 
gezondheids- en veiligheidsprestaties. Volledige 
naleving van wet- en regelgeving voor tot het milieu 
en de werkplek. De fabriek is ISO 9001 en ISO 
14001 gecertificeerd. Via ons ROPEX-programma 
(ROCKWOOL Operational Excellence) signaleren we 
verbeterkansen. De uitwerking daarvan leidt tot nog 
meer efficiëntie in onze kernprocessen.

•	 	Energie-efficiëntie
•	 CO2-efficiëntie
•	 	Efficiënt	gebruik	van	

grondstoffen
•	 Recyclingpercentage
•	 FRA-score
•	 ISO-certificering

Transport  
van producten 
naar klanten

Hoge milieu-impact

Minder controle 
doordat het 
transport is 
uitbesteed

‘Groene’ partners 
selecteren en aan 
klanten groen 
transport en 
een duurzame 
toeleveringsketen 
aanbieden

Samen met enkele van onze belangrijkste 
transportbedrijven Van der Wal en Kuypers Neer 
hebben we voor de tweede maal de Lean & Green 
Two Star gekregen vanwege de wijze waarop we  
ons brandstofverbruik en onze CO2-emissies bij  
het vervoer van onze producten hebben verlaagd.

•	 	CO2-emissies transport

Toepassing en 
gebruik van de 
producten

Onduidelijke 
communicatie door 
ROCKWOOL over de 
voordelen van het 
product

De koper van het 
product is niet altijd 
de eindgebruiker

Vermeend risico 
bij het gebruik van 
formaldehyde

Energie-efficiëntie, 
reductie van 
CO2-emissies, 
verbeterde 
akoestiek, 
bescherming 
tegen geluid, 
beschermen van 
leven en eigendom, 
veilig werken, 
veilig verbouwen 
van groente en 
fruit, verbeteren 
levensduur en 
veiligheid van 
producten.

Voortdurend onderzoek naar de positieve impact 
van onze producten, inclusief het reduceren van  
het gebruik van formaldehyde.

Onze klanten en eindgebruikers via open  
communicatie informeren over de voordelen van 
onze producten en daarmee concreet bijdragen  
aan een veilige, gezonde en duurzame woon-,  
werk- en leefomgeving

•	 		Energieprestaties
•	 	Maatschappelijke	kosten	

van geluidsoverlast 
•	 	Maatschappelijke	 

kosten van brand
•	 Lange	levensduur

1    T.W. Dahl et al (2009) Geology Review, The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials insulation products.



82 83

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

Schakel in de 
waardeketen 

Bedreigingen Kansen De benadering van ROCKWOOL KPI's om bedreigingen  
en kansen te volgen

Einde 
levensduur

Productafval

Minder reden  
tot recyclen  
omdat basalt
onuitputtelijk is.

Gesloten kringloop

Extra bronnen voor
grondstoffen

Hergebruik van
afvalmaterialen uit
andere branches

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om 
gebruikte steenwolproducten te recyclen. Wij 
werken met diverse programma’s, waaronder 
ROCKCYCLE, om gebruikte steenwol in te zamelen 
en hebben onze eigen recyclingfabriek. Ook kunnen 
pallets geretourneerd worden.
We staan altijd open voor afvalstromen van andere 
branches die we als nevenproduct in onze steenwol 
kunnen gebruiken. Deze secundaire grondstoffen 
maken zo’n 20% van onze totale grondstoffen uit.

•	 	Recyclingpercentage
•	 Geretourneerde	pallets
•	 		Aantal	secundaire 

afvalstromen die 
afgehandeld worden

De impact via onze waardeketen
ROCKWOOL biedt aan alle relevante instanties  duidelijkheid 
over de mate waarin wij risico’s willen aanvaarden of 
verzachten. De grenzen daarvoor zijn afhankelijk van onze 
strategie, waardeketenanalyse, onze waarden, richtlijnen van 
ons hoofdkantoor en de overheid. De mate waarin wij risico’s 
en bedreigingen willen aanvaarden verschilt per doelstelling 
en per soort risico of bedreiging. Met betrekking tot onze 
waardeketenrisico’s proberen we het negatieve risico van 

de gevolgen van onvoorziene gebreken in onze bedrijfsvoering 
te minimaliseren, voeren we een zero-tolerance beleid met 
betrekking tot schendingen van onze waarden en streven we 
naar innovatie en MVO. Het rendement op investeringen in de 
ontwikkeling van innovatieve producten en MVO-gerelateerde 
oplossingen is nooit zeker. Maar ook in deze economisch 
minder zekere tijden blijven wij veel geld en inspanningen in 
onderzoek en innovatie investeren.

Tabel 8: Overzicht van de waardeketen.
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ROCKWOOL Roermond doet verslag overeenkomstig het ‘Core’ toepassingsniveau. De meeste materiële, niet-financiële informatie  
is in dit verslag opgenomen. Het beleid van de Group voorziet in het verstrekken van alle economische en financiële informatie in het 
financiële jaarverslag. Daarom wordt de lezer naar het jaarverslag van ROCKWOOL International verwezen voor financiële informatie.

Bijlage D: GRI-tabel

Indicator Description Page number Remarks Level

General standard disclosures

Strategy & analysis

G4-1 Verklaring van de hoogste 
beslissingsbevoegde over de relevantie van 
duurzame ontwikkeling voor de organisatie 
en haar strategie.

8-9

Organizational profile

G4-3 Naam van de organisatie. ROCKWOOL Benelux Holding

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of 
diensten. 2, 4-5

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de 
organisatie. 2,4

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief 
is.

2,4

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 2-3

G4-8 Afzetmarkten. 2-5

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie. 2-5

G4-10 Samenstelling personeelsbestand. 5, 46

G4-11 Werknemers onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst

G4-12 Beschrijving van de toeleveringsketen van 
de organisatie.

38-39, 80-83 

G4-13 Significante veranderingen tijdens de 
verslagperiode.

74 

G4-14 Uitleg over de toepassing van het 
voorzorgsprincipe door de verslaggevende 
organisatie.

82-83 Overal in de waardeketen hebben we onze risico’s en kansen met 
betrekking tot MVO geïdentificeerd. Onze strategie en ons beleid zijn 
ervoor opgezet onze risico’s te verzachten. Onze bereidheid om risico’s 
te aanvaarden is daarom beperkt.

G4-15 Extern ontwikkelde economische, 
milieugerelateerde en sociale handvesten, 
principes die door de organisatie worden 
onderschreven.

De Group (en dus ook ROCKWOOL Benelux) ondersteunt de Verklaring 
van de rechten van de mens van de VN: 
http://www.rockwool.com/csr/social/human+rights

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals 
brancheverenigingen) en nationale en 
internationale belangenorganisaties.

65 
 

Identified material aspects and boundaries

G4-17 Overzicht van alle ondernemingen die in  
de geconsolideerde jaarrekening zijn 
opgenomen en die niet onder dit verslag 
vallen. 

74 Er is ook informatie te vinden in het jaarverslag van ROCKWOOL: 
www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van 
het verslag.

75-79

G4-19 Materiële onderwerpen. 78-79

G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen 
de organisatie. 77-79

G4-21 Afbakening van de materiële onderwerpen 
buiten de organisatie.  

77-79
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Indicator Description Page number Remarks Level

Identified material aspects and boundaries

G4-22 
 
 

Gevolgen van een eventuele herformulering 
van informatie die in een eerder verslag 
is verstrekt en de redenen voor deze 
herformulering. 

77-79 
 
 

G4-23 
 

Significante veranderingen ten opzichte 
van vorige verslagperiodes ten aanzien van 
reikwijdte en afbakening. 

77-79 
 

Stakeholder engagement

G4-24 Betreffende stakeholders. 75-77

G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en 
selectie van stakeholders. 75-77

G4-26 Wijze waarop stakeholders worden 
betrokken. 75-77

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken 
die uit de dialoog met stakeholders naar 
voren zijn gekomen.

75-77

Report profile

G4-28 Verslagperiode. 74 2014

G4-29 Datum van het meest recente, vorige 
verslag. 74 19 juni 2014

G4-30 Verslaggevingscyclus. Elk jaar

G4-31 Contactpersoon voor vragen over het 
verslag of de inhoud daarvan. hannie.stappers@rockwool.com

G4-32 GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel. ROCKWOOL Benelux Holding doet verslag volgens ‘core’.

G4-33 Beleid met betrekking tot assurance. 74 Het verslag is nu niet in zijn geheel extern getoetst.
Op bepaalde gegevensstromen vindt echter wel externe controle plaats

Governance

G4-34 Bestuursstructuur.
 

3, 66-68, 
90-92

ROCKWOOL Benelux Holding is een dochteronderneming van ROCK-
WOOL International. Het hoogste bestuursorgaan bevindt zich op ons 
hoofdkantoor. Als beursgenoteerde onderneming geeft ROCKWOOL 
International op transparante wijze inzicht in het beloningsbeleid. 
ROCKWOOL International heeft een beloningscommissie ingesteld. De 
beloningscommissie ziet erop toe dat de onderneming een belonings-
beleid onderhoudt voor leden van de Board of Directors en Group 
Management en dat de richtlijnen voor variabele loon- en salarisrege-
lingen op Group-niveau de strategie ondersteunen. Het beloningsbeleid 
en de langetermijn-bonusregelingen en alle veranderingen daaraan 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Board of Directors en aan 
de Algemene Vergadering. De beloningscommissie evalueert, en komt 
zelf met aanbevelingen voor de beloningen voor de Board of Directors. 
De beloningscommissie is ook bevoegd voor het goedkeuren van belo-
ningen voor senior managers. Duurzaamheid en MVO maken (nog) geen 
deel uit van de beloning voor zowel de leden van de Board of Directors 
als het senior management. Verdere informatie hierover is te vinden op 
pag. 38, 39, 44, 57 en 80 in het Jaarverslag:  
http://www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

Onze belastingverslaglegging is te vinden op pag. 18, 35, 48, 49, 50, 51, 
55, 56, 59, 69, 72, 79 en 84 van het Jaarverslag:  
http://www.rockwool.com/investor/results/annual+report

Ethics & integrity

G4-56 Beschrijving van de door de organisatie 
gehanteerde waarden, principes, 
standaarden en gedragsnormen. 

74
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Materials
G4-EN1 Gebruikte materialen op basis van gewicht 

of volume.
29, 32-33

G4-EN2 Percentage van gebruikte materialen die  
als ingangsmaterialen gerecycled worden.

29, 38

Energy

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie. 29, 33

G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie. 29, 33

G4-EN5 Energie-intensiteit. 29, 33

G4-EN6 Verlaging energieverbruik. 29, 33

G4-EN7 Vermindering van de energiebehoeften  
van producten en diensten. 29, 33

Water

G4-EN8 Totaal waterverbruik per bron. 310,323 m3 leidingwater

Emissions

G4-EN15 Directe broeikasgasemissies (scope 1) 29, 34-37

G4-EN16 Energie-indirecte broeikasgasemissies 
(scope 2)

29, 34-37

G4-EN17 Overige indirecte broeikasgasemissies 
(scope 3) 29, 34-37

G4-EN18 Intensiteit broeikasgasemissies 29, 34-37

G4-EN19 Vermindering broeikasgasemissies 29, 34-37

G4-EN21 NOx, SO2 en andere significante emissies in 
de lucht.

34-37

Indicator Description Page number Remarks Level

Specific standard disclosures

Economic

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is.

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

c.  Evaluatie van de managementaanpak per 
materieel onderwerp.

66-68, 78-79

Economic performance

G4-EC 1 Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd.

Financiële informatie wordt op Group-niveau verstrekt. 
Zie het jaarverslag: www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

G4-EC 2 Financiële implicaties en andere risico’s 
en kansen voor de activiteiten van de 
organisatie vanwege klimaatverandering.

29, 31-39

Indirect economic impacts

G4-EC8 Significante indirecte economische 
gevolgen. 18-20, 46-54

Environmental

DMA

 

a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is.

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

c.  Evaluatie van de managementaanpak per 
materieel onderwerp.

29, 31-39, 
78-79



86 87

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

Indicator Description Page number Remarks Level

Effluents and waste

G4-EN22 Totale lozing van water gerangschikt naar 
kwaliteit en bestemming.

Wij lozen alleen water op de riolering. De waterkwaliteit wordt door ons 
en de overheid gecontroleerd. 

G4-EN23 Totaal gewicht van afval per type en 
verwijderingsmethode.

85% niet-gevaarlijk afval
15% gevaarlijk afval

Products and services

G4-EN27 Omvang van reductie van de milieugevolgen 
van producten en diensten.

31-39, 54

G4-EN28 Percentage verkochte producten en 
de verpakkingsmaterialen ervan die 
teruggewonnen worden, per categorie.

29, 38-39

Compliance

G4-EN29 Monetaire waarde van significante boetes 
en het totale aantal niet-financiële sancties 
dat is opgelegd vanwege het niet naleven 
van milieuwet- en -regelgeving.

€ 45.750

Transport

G4-EN30 Significante milieugevolgen van het 
transport van producten en andere 
goederen en materialen voor de 
bedrijfsactiviteiten van de organisatie en het 
vervoeren van personeelsleden.

34-37

 

Supplier environmental assessment
G4-EN32 
 

Percentage nieuwe leveranciers 
die gescreend zijn aan de hand van 
milieucriteria.

38-39 

Social

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is. 

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

 
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp.

29, 46-54, 
60-66, 78-79 

 
 
 
 
 
 
 

Employment

G4-LA1 Totaal aantal (nieuwe) werknemers en 
personeelsverloop per leeftijdsgroep, 
geslacht en regio.

29, 46

Occupational health and safety
G4-LA6 Type letsel en aantal verwondingen, 

beroepsziekten, verzuimdagen 
en ziekteverzuim en totale aantal 
werkgerelateerde dodelijke ongelukken, per 
regio en per geslacht.

29, 50-51
 
 
 

Training and education

G4-LA9 Gemiddelde aantal uren opleiding per 
jaar per werknemer per geslacht en per 
categorie werknemers.

46

G4-LA10 
 
 
 
 

Programma’s voor vaardigheden-
management en Leven Lang Leren 
die de voortdurende inzetbaarheid van 
werknemers ondersteunen en hen bijstaan 
bij het omgaan met het einde van hun 
loopbaan.

46-48

 
 

G4-LA12 Samenstelling van governance-organen 
en opsplitsing van werknemers per 
werknemerscategorie op basis van 
geslacht, leeftijdsgroep, het deel uitmaken 
van een minderheidsgroep en andere 
indicatoren van diversiteit.

46, 90-92
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Indicator Description Page number Remarks Level

Human Rights

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is. 

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

 
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp.

29, 48, 65, 
78-79

 
 

Non-discrimination

G4-HR3 Aantal incidenten van discriminatie en de 
getroffen herstelmaatregelen.

Annual 
report

Er zijn geen incidenten van discriminatie gemeld

Society

DMA

 

a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is. 

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

 
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp.

29, 48, 65, 
78-79

 

Anti-corruption

G4-SO5 Bevestigde gevallen van omkoping en de
actie die is ondernomen.

Er hebben zich geen gevallen van omkoping voorgedaan.

Anti-competitive behaviour
G4-SO7 Totale aantal juridische procedures vanwege 

gedrag dat indruist tegen mededingings-, 
trust- en of monopolieregels en de 
resultaten ervan

Er hebben zich geen procedures voorgedaan.

Product Responsibility

DMA a.  Toelichting op de materialiteit per 
onderwerp. Toelichting op de gevolgen 
waardoor dit onderwerp van materieel 
belang is. 

b.  Omgang van het management met het 
materiële onderwerp en de impact ervan.

 
c.  Evaluatie van de managementaanpak per 

materieel onderwerp.

29, 38-39, 
49-54, 78-79

Customer health and safety
G4-PR1 Percentage significante product- en 

dienstencategorieën waarvoor de 
gezondheids- en veiligheidsgevolgen met 
het oog op verbetering worden beoordeeld

49-54

Product and service labeling

G4-PR3 Type product en service-informatie 
die vereist is door de procedures van 
de organisatie voor informatie over 
producten en diensten en etikettering, 
en het percentage significante product- 
en dienstencategorieën waarvoor die 
informatie-eisen gelden.

49
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Bijlage E: Managementbiografieën
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4

Geboren in 1974, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Business Engineering (B Eng).
Taken en verantwoordelijkheden: Managing Director LAPINUS 
FIBRES.
voorheen: Director Business Development& Marketing ROCKWOOL 
Technical Insulation, 2012 – 2015, diverse functies binnen ROCKWOOL 
2008 – 2012, Product Manager Vodafone Netherlands 2007 – 2008, 
Global Product Manager Toppoly–PHILIPS Optoelectronics 2005 – 2007, 
Project Manager PHILIPS Mobile Display Systems 2000 – 2005.

jeroen Ebus 
Managing Director LAPINUS FIBRES.

1 Erwin Prins 
Managing Director ROCKWOOL Benelux 

Geboren in 1965, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Copenhagen Business School, MBA in General Manage-
ment 1998-1999; Rotterdam, Erasmus University, meester in de 
rechten 1984-1989.
Taken en verantwoordelijkheden: 2011 - heden: Managing Director 
ROCKWOOL Sales Benelux. Verantwoordelijk voor verkoop en 
marketing van ROCKWOOL isolatiematerialen in BNL.
voorheen: 2011 – heden: Managing Director ROCKWOOL Benelux, 
2010-2011: International Segment Director, ROCKWOOL International 
A/S, 2008-2010: Business Director North America & Export, GRODAN 
Group, 2007-2008: President/CEO GRODAN Inc., 2004 – 2006: Business 
Director ROCKFON A/S, 2000 – 2003: Managing Director RockDelta A/S.
Overige functies met betrekking tot de onderneming: 2013 – heden: 
Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), 2033 – heden: Minerale 
Wol Associatie Benelux (MWA).

3

Geboren in 1963, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Chemical engineering (BSc), Industrial Engineering 
(MSc). 
Taken en verantwoordelijkheden: Director Operations (productie & 
logistiek) voor Benelux & Duitsland.
voorheen: Director Operations RW-D/G sept. 2013 - heden, Group 
Project Director ROCKWOOL International jan. 2012 - aug. 2013, 
Managing Director LAPINUS FIBRES (ROCKWOOL Group) sept. 2003 – 
dec. 2012, Business Director ROCKWOOL Technical Insulation jan. 2002 
– aug. 2003, diverse functies binnen ROCKWOOL jan. 1990 – dec. 2001. 
Overige functies met betrekking tot de onderneming: statutair 
directeur ROCKWOOL Benelux Holding.

jos Dumoulin 
Technical Director ROCKWOOL CWE

5

Geboren in 1969, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Maastricht University, Economics, MBA (International 
Management & Organisation) 1988-1994.
Taken en verantwoordelijkheden: Verantwoordelijk voor ROCKPANEL 
binnen de ROCKWOOL Group.
voorheen: Managing Director ROCKPANEL 2012 - heden, Business 
Unit Director ROCKPANEL 2010-2012, Marketing Manager ROCKPA-
NEL 2007-2010, Commercial Director Mefro Wheels 2005-2007, Sales 
Director Michelin 2002-2005, diverse functies bij ROCKWOOL 1994-
2000.
Overige functies met betrekking tot de onderneming: Voorzitter 
Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ROCKWOOL B.V.

Mark Gerardts 
Managing Director ROCKPANEL Group

2

Geboren in 1962, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Economics (BSc) Universiteit Hasselt, Master Business 
Administration.
Taken en verantwoordelijkheden: Managing Director van de GRODAN 
Group. 
voorheen: Managing Director GRODAN Group sinds 2012, Sales 
Director GRODAN Group 2007-2012, President & CEO GRODAN Inc. 
2006-2007, GRODAN Group Marketing Director 2003-2006, GRODAN 
Group Business Unit Director Western & Eastern Europe 1995-2003, 
ROCKWOOL Operations 1983-1995.

Hub janssen 
Managing Director GRODAN 

6

Geboren in 1961, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Katholieke Universiteit Brabant, Drs Bedrijfseconomie.
Taken en verantwoordelijkheden: Finance Director van ROCKWOOL 
Benelux Holding, waaronder het Financial Shared Service Center, 
Facilities, Legal Affairs en IT.
voorheen: 2008 - heden: Finance Director ROCKWOOL Benelux 
Holding, 2000-2007: Director Planning & Control ROCKWOOL BV, 1987 
- 1999: diverse controlefuncties in productie en verkoop binnen 
ROCKWOOL en gelieerde ondernemingen.
Overige functies met betrekking tot de onderneming: Statutair 
directeur ROCKWOOL Benelux Holding en gelieerde ondernemingen. 
Lid werkveldcommissie Zuyd Hogeschool. Bestuurslid Alliance 
Roermond. Bestuurslid De Roermondse Uitdaging.

Dick Snellenberg 
Director Finance & Facilities ROCKWOOL Benelux



92 93

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag 2014 - ROCKWOOL Benelux Holding

8

Geboren in 1969, Deense nationaliteit.
Achtergrond: Mechanical Engineering (BSc).
Taken en verantwoordelijkheden: Managing Director Rockfon 
Midden-Europa, het Midden-Oosten en Export.
voorheen: Managing Director Rockfon Midden-Europa, het Midden-
Oosten en Export jan. 2010 - heden, Director Business Development 
and Production Efficiency ROCKFON Group sept. 2003 - dec. 2009, 
afdelingsmanager ROCKWOOL International mei 1995 – aug. 2003, 
projectleider Maersk Drilling nov. 1991 – apr. 1995.
Overige functies met betrekking tot de onderneming: Statutair 
directeur ROCKFON Switzerland.

Frank Ove Larsen 
Managing Director ROCKFON

7

Geboren in 1970, Spaanse nationaliteit.
Achtergrond: Rechten aan de Universiteit van Navarra en MBA aan 
Instituto de Empresa in Madrid.
Taken en verantwoordelijkheden: Managing Director bij ROCKWOOL 
Technical Insulation en RockDelta AS.
voorheen: Managing Director ROCKWOOL Technical Insulation Group 
oktober 2011-heden, Managing Director ROCKWOOL Peninsular 
2006-2011, projectlid voor de bouw en inbedrijfstelling van de fabrieken 
in Caparroso en Kroatië 1999-2005
Overige functies met betrekking tot de onderneming: Bestuurslid 
van de European Industrial Insulation Foundation (EiiF).

Rafael Rodriguez 
Managing Director ROCKWOOL Technical Insulation  
Group
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Bijlage F: Begrippenlijst en definities

BREEaM - Het BREEAM-certificeringssysteem van het Britse 
Building Research Establishment (BRE) is een vrijwillige 
meting voor groene gebouwen. Het basisconcept van dit 
beoordelingssysteem is dat prestaties in tien “Categorieën” 
worden beoordeeld en dat er een passend aantal credits wordt 
toegekend voor elke categorie, overeenkomstig vastgestelde 
criteria. In Nederland wordt voor BREEAM-NL gebruikgemaakt 
van gegevens die zijn vastgelegd in de Nationale 
Milieudatabase.

Gesloten kringloop – Systeem waarbij al het afval als  
grondstof terug wordt gevoerd in het proces.

DaLY – Disability-Adjusted Life Years. Zo kunnen de 
maatschappelijke kosten in verband met bepaalde 
gebeurtenissen in een geldswaarde worden uitgedrukt.

EpD® - milieuproductverklaring.

FRa - ongevallenfrequentie (Frequency Rate of Accidents).  
Het aantal ongevallen met verzuim (minstens één dag, de dag 
waarop het ongeval zich heeft voorgedaan niet meegerekend) 
per 1 miljoen gewerkte uren.

Full time equivalent (FTE) - FTE is het totale aantal door alle 
werknemers gedurende een bepaalde periode gewerkte uren 
gedeeld door het lokale aantal fulltime contracturen voor één 
werknemer voor diezelfde periode.

Global Reporting initiative (GRi) - Het GRI is een multi-
stakeholder-proces en een onafhankelijke instantie. De missie 
van het GRI is het ontwikkelen en verspreiden van richtlijnen 
voor duurzaamheidsverslaglegging die wereldwijd van 
toepassing zijn, voor vrijwillig gebruik door organisaties die 
verslag doen van de economische, milieu- en maatschappelijke 
dimensies van hun bedrijfsactiviteiten. Bedrijfs-, accountancy-, 
investerings-, milieu-, mensenrechten- en onderzoeks- en 
arbeidsorganisaties van over de hele wereld werken samen  
in het GRI.

Greenhouse Gas protocol - Het Greenhouse Gas Protocol  
is in 1998 opgesteld voor het ontwikkelen van internationaal 
aanvaarde verantwoordings- en verslagleggingsgrondslagen 
voor de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven.

LCa – levenscyclusanalyse. Het samenstellen en beoordelen 
van de inputs, outputs en potentiële milieugevolgen van een 
productsysteem tijdens de hele levenscyclus ervan.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.  
Dit beoordelingssysteem is ontwikkeld door de US Green 
Building Council (USGBC) als certificering voor het ontwerp, 
de bouw en de exploitatie van groene gebouwen. Het basis 
LEED-beoordelingssysteem is gebaseerd op een totale 
maximum-score van 100 punten of ‘credits’ voor een gebouw. 
Het beoordelingssysteem kent vijf categorieën, waarbij voor elk 
daarvan een maximumaantal punten behaald kan worden.

MEE-convenant – Deze ‘meerjarenafspraken energie-
efficiëntie’ gaan bedrijven en instellingen met de overheid aan. 
Het bedrijf of de instelling geeft hierin aan welke verbeteringen 
op het gebied van energie-efficiëntie men gaat implementeren.

NMD - de ‘Nationale Milieudatabase’. Dit is de LCA-database 
die die ten grondslag ligt aan de rekenprogramma’s voor het 
maken van de verplichte Milieuprestatieberekening van een 
gebouw.

OMR - OPCO Meeting Roermond.

OpCO - Operating Companies; de dochterondernemingen van 
de ROCKWOOL Group.

ROpEX – Het ROCKWOOL Operational Excellence-programma. 
Dit programma is ontwikkeld voor het opzetten en integreren 
van een structuur en cultuur voor continue verbetering, lean 
management en leiderschap.

personeelsverloop - Het aantal werknemers dat het bedrijf (al 
dan niet vrijwillig) heeft verlaten, uitgedrukt als percentage van 
het totale personeelsbestand.
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Bijlage G: Lijst van tabellen en figuren

Tabellen in dit verslag
  Tabel 1:   Financiële kengetallen ROCKWOOL Benelux 

Holding.
  Tabel 2:   Overzicht van de in Roermond gevestigde bedrijven.
  Tabel 3:    KPI-overzicht voor de ROCKWOOL-bedrijven in 

Roermond.
  Tabel 4:  Onze HR-indicatoren.
  Tabel 5:  Klachten van externe partijen.
  Tabel 6:  Overzicht stakeholders.
  Tabel 7:   Betrokkenheid van stakeholders 2013/2014  

 ROCKWOOL Benelux.
  Tabel 8:    Overzicht van de waardeketen.
  Tabel 9:  Andere publicaties.

Figuren in dit verslag
   Figuur 1 :  Managementstructuur ROCKWOOL Benelux Holding.
   Figuur 2:   Trendoverzicht op basis van stakeholderenquête.
   Figuur 3:   De impact van comfort op leerlingen.
   Figuur 4:   Het nieuwe bestek.
   Figuur 5:   Overzicht van de eigenschappen van ROCKWOOL   
    producten.

   Figuur 6:   Overzicht van de sociale impactcategorieën 
    volgens NEN 16309: Sociale Duurzaamheidstool   
    (AQSI).
   Figuur 7:   Overzicht bedrijfskosten.
   Figuur 8:   Duurzame business-case.
   Figuur 9:   Vorderingen op het gebied van MVO.
   Figuur 10:  Efficiënt gebruik van grondstoffen.
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   Figuur 17:  Onze CO2-emissie per bron.
   Figuur 18:  Onze bruto CO2-emissie.
   Figuur 19:  Onze netto CO2-emissie.
   Figuur 20:  Duurzame impact.
   Figuur 21:  ‘Van afval tot grondstof’.
   Figuur 22:   Besparingspotentieel isolatie EU 27. 
   Figuur 23:  Global VPL prize.
   Figuur 24:  Onze FRA-score.
   Figuur 25:  Ons ziekteverzuimpercentage.
   Figuur 26:  De maatschappelijke kosten van geluidshinder.
   Figuur 27:  De maatschappelijke kosten van brand.
   Figuur 28:  Kernactiviteiten van de ROCKWOOL Foundation.
   Figuur 29:  De bijdrage aan onze maatschappelijke betrokkenheid.
   Figuur 30:  Onze kennis delen.
   Figuur 31:  Organisatie van MVO.
   Figuur 32:  Steenwolproductieproces.
   Figuur 33:   Waardeketen en bedrijfsmodel.
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Bijlage H: Feedback en andere verslagen en rapporten

Publicatie Te vinden informatie Link

Jaarverslag ROCKWOOL International Informatie over onze financiële prestaties     www.rockwool.com/investor/results/
annual+reports

Duurzaamheidsverslag van  
ROCKWOOL International

Informatie over de inspanningen en 
prestaties van de Group op het gebied  
van MVO en duurzaamheid

    www.rockwool.com/sustainability/
sustainability+reports

CDP-verslag De informatie die de Group heeft verstrekt 
met betrekking tot het Carbon Disclosure 
Project 

   www.rockwool.com/sustainability/ 
carbon+disclosure+project+reports

Governance-informatie Informatie over governance-beleid  
en -procedures van de Group

   www.rockwool.com/about+the+group/
corporate+governance

Jaarverslag ROCKWOOL Foundation Het jaarverslag van de ROCKWOOL 
Foundation

   www.rockwoolfonden.dk/publications/
annual+reports

MVO-website MVO- en duurzaamheidsinformatie  
op de website van de Group

   www.rockwool.com/sustainability/
csr+progress+reports

Tabel 9: Andere publicaties.

Wij waarderen uw feedback op dit verslag en willen u vragen deze 
via de onderstaande contactgegevens aan ons te doen toekomen.

ROCKWOOL B.V.
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, Nederland
Postbus 1160, 6040 KD Roermond Nederland
Tel +31 (0) 475 35 35 35
Fax +31 (0) 475 35 36 66
E-mail: info@rockwool.nl

Voor verdere informatie over MVO en duurzaamheidsinitiatieven 
verwijzen wij u naar de hieronder genoemde publicaties:



ROCKWOOL®, ROCKPANEL®, ROCKFON®, ROCKWOOL Technical Insulation®, GRODAN®, LAPINUS FIBRES® en CREATE AND PROTECT® 

zijn gedeponeerde handelsmerken van de ROCKWOOL Group.

© ROCKWOOL B.V.
Alle rechten voorbehouden.
ROCKWOOL Benelux Holding
Industrieweg 15, 6045 JG Roermond
Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Nederland
Tel +31 475 35 35 35
www.rockwool.nl

Contactpersoon voor dit verslag: hannie.stappers@rockwool.com
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