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 Natuurlijk materiaal (basalt)

 Luchtdichtheid

 Veilige auto's

 Gesloten kringloop

 Energie-efficiëntie

 Voedselveiligheid 

  Beschermen van leven en 

eigendom  

  Beschermen tegen en 

verminderen van geluidsoverlast

  Vervanging van schadelijke 

producten door steenwolvezels

 Veilige Precision Growing

 Zomercomfort 

 Onverminderde prestaties

 Dampopen

ROCKWOOL 
BENELUX IN 
HET KORT
De in 1937 opgerichte ROCKWOOL Group is wereldwijd 
de grootste leverancier van innovatieve producten en 
systemen op basis van steenwol. De Group is wereldwijd 
marktleider in de isolatie-industrie met producten en 
oplossingen voor alle toepassingsgebieden voor zowel 
woon- als utiliteitsgebouwen, voor de procesindustrie 
(zoals energiecentrales) en voor scheepsbouw- & offshore-
toepassingen. De Group levert oplossingen voor energie-
besparing, brandveiligheid, akoestiek en een comfortabel 
binnenklimaat. Onze ruim 10.500 werknemers in meer dan 
37 landen staan elke dag weer klaar om wereldwijd onze 
klanten van dienst te zijn. Het hoofdkantoor van de Group 
is gevestigd nabij Kopenhagen in Denemarken. 
De onderneming is genoteerd aan de NASDAQ OMX 
Nordic Exchange Copenhagen. ROCKWOOL Benelux is een 
dochteronderneming van de ROCKWOOL Group.

Dit verslag betreft de in Roermond gevestigde bedrijven 
(OpCo’s) inclusief de fabriek. Zie de bijlage ''Over dit ver-
slag'' voor nadere gegevens over de reikwijdte.

ROCKWOOL BENELUX HOLDING

KPI's van ROCKWOOL Benelux Holding 2013 2014 2015

Aantal werknemers einde jaar (aantal personen) 1.146 1.142 1.130

Steenwolproductie inclusief halffabrikaten en eindproducten (ton) 281.113 297.304 290.324 ◊

Omzet (miljoen EUR) 320 350 374

Totale netto CO2-emissies voor scope 1 & 2 (ton) 120.662  125.766 125.405 ◊ 

Energie-efficiëntie (GJ per geproduceerde ton steenwol) 5,73 6,00 5,98 ◊

FRA-score 4,5 6,7 2,1 ◊

Ondersteuning van lokale goede doelen (in EUR x 1000) 69 68 62

Aantal milieuklachten van derden 4 2 1 ◊

 ◊:     De met een ◊ gemarkeerde cijfers over 2015 zijn opgenomen in de reikwijdte van de assurance door Deloitte. 

Zie het Assurance-rapport achterin dit verslag voor nadere informatie. De indicatoren worden beschreven in het  

hoofdstuk Definities en afkortingen.

ROCKWOOL-
bedrijf

Kernproducten Belangrijkste markten MVO-focusgebieden Belangrijkste doelbranches

ROCKWOOL® 
Benelux

Isolatie Benelux  Luchtdichtheid
 Energie-efficiëntie
  Beschermen van leven en eigendom
  Beschermen tegen/verminderen van 

geluidsoverlast
 Gesloten kringloop
 Zomercomfort
 Dampopen
 Onverminderde prestaties

Bouwmaterialengroothandel
Bouwsector

ROCKFON® Plafond-
oplossingen

Wereldwijd   Beschermen van leven en eigendom
  Beschermen tegen/verminderen van 

geluidsoverlast
 Gesloten kringloop

Bouwmaterialengroothandel
Bouwsector

ROCKPANEL® 
Group

Gevelbekleding Europa   Beschermen van leven en eigendom
  Beschermen tegen/verminderen van 

geluidsoverlast
 Gesloten kringloop

Bouwmaterialengroothandel
Bouwsector

ROCKWOOL 
TECHNICAL 
INSULATION® 
(RTI)

Industriële, 
scheepsbouw- 
en offshore-
isolatie

Wereldwijd  Energie-efficiëntie
  Beschermen van leven en eigendom
 Gesloten kringloop

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

GRODAN® Groeimedia-
oplossingen voor 
de tuinbouw

Wereldwijd  Voedselveiligheid
 Gesloten kringloop
 Veilige Precision Growing

Tuinbouwsector

LAPINUS 
FIBRES®

Hoogwaardige 
steenwolvezel-
producten

Wereldwijd  Veilige auto's
  Vervangen van schadelijke producten

Auto-industrie
Procesindustrie

RW-CWE Fabriek 
Roermond

Produceert vooral voor 
de bovengenoemde 
bedrijven voor de 
Benelux-markt

allemaal
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VOORWOORD

Dick Snellenberg
Finance Director
Statutair directeur

Jos Dumoulin
Technical Director
Statutair directeur

BESTE LEZER,
Welkom bij ons MVO-verslag over 2015. Dit is ons derde 
verslag en opnieuw hebben we er verbeteringen in kunnen 
opnemen. Maar laten we eerst kijken naar wat er in 2015 
is gebeurd.

In 2015 heeft de bouwsector zich verder verbeterd en 
ROCKWOOL Benelux Holding heeft hiervan de vruchten ge-
plukt. Zowel de omzet als de productievolumes hebben zich 
naar tevredenheid ontwikkeld. We zijn nieuwe producten en 
systemen blijven ontwikkelen en hebben nieuwe en innova-
tieve concepten geïntroduceerd, waaronder het ROCKZERO® 
daksysteem, onze ideeën voor emissievrije kassen en het 
ultrawitte plafondconcept ROCKFON BLANKA. Bent u be-
nieuwd? In dit verslag leest u er meer over.

In 2015 hebben we ook ervaren dat de vraag naar MVO 
bij onze klanten en eindgebruikers groeit. We krijgen 

meer vragen over MVO, we leggen steeds vaker uit hoe 
we kunnen bijdragen aan MVO-doelen en er is ook meer 
vraag naar ons MVO-verslag. Dit stimuleert ons nog meer 
om van onze externe verslaglegging een best-practice 
te maken, waaraan onze stakeholders duidelijk waarde 
hechten. Het stelt ons ook voor een uitdaging. We zien hoe 
er in de wereld om ons heen steeds meer aandacht komt 
voor MVO-thema's. Daarom verhogen we onze energie-
efficiëntie in onze fabriek, gebruiken we de grondstoffen 
efficiënter, maken we meer gebruik van secundaire 
brandstof en zorgen we voor een gezonde en veilige 
werkplek.

Wij willen dat ons verslag als best practice wordt gezien en 
daarom hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. 
We vinden het geweldig dat we twee nieuwe leden binnen 
onze Externe Reviewcommissie hebben mogen begroeten: 

Sabine Denis (Co-Executive Officer, The Shift) en Jan 
Rotmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus 
Universiteit en oprichter van Urgenda, Drift en ICS). 
We kijken uit naar hun waardevolle feedback. Sabine en 
Jan volgen Herman Wijffels en Anke van Hal op, die we wil-
len bedanken voor hun waardevolle input in de afgelopen 
jaren. 

In dit verslag hebben we meer informatie over de 
positieve impact van onze producten opgenomen. 
We hebben de positieve impact samengevat in een 
zogenaamd 'waardecreatiemodel' per OpCo. De opzet 
van deze modellen is afgestemd op de eisen van de 
International Integrated Reporting Council (IIRC) en 
geeft in één oogopslag inzicht in de (potentiële) impact 
van onze verschillende producten. Daarnaast hebben we 
Deloitte gevraagd voor de assurance van een aantal van 

onze prestaties. We willen deze assurance de komende 
jaren gaan uitbreiden. Volgens ons verhoogt dit de 
geloofwaardigheid van het verslag nog meer. Dit is niet 
omdat we onze eigen gegevens niet vertrouwen, maar 
we willen onze stakeholders extra zekerheid bieden dat 
onze gegevens met een gerust hart voor besluitvorming 
gebruikt kunnen worden. Dit heeft ons er ook toe aangezet 
om de leesbaarheid te vergroten met een frissere opmaak 
en een meer ‘to the point’ verslag.

We wensen u veel leesplezier toe met dit verslag. Voor 
feedback en vragen kunt u contact opnemen met ons 
of met één van onze collega's. Namens de directie van 
ROCKWOOL Benelux Holding,
 
Dick Snellenberg & Jos Dumoulin
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DE TIJD VAN NIETS 
DOEN IS VOORBIJ!
Er is een snelle, grootschalige transitie nodig om te 
zorgen dat de economische groei aanhoudt, terwijl 
de uitstoot van broeikasgassen verminderd wordt, de 
samenleving op klimaatverandering is voorbereid en het 
duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevorderd 
wordt. We nodigen onze stakeholders uit om samen met 
ons het potentieel van steenwol te benutten en daarbij 
een robuuste samenleving te creëren die economische 
groei op een verantwoorde wijze stimuleert.

Via dit verslag willen we aantonen dat er meer inspan-
ningen nodig zijn. Zo zou de overheid meer flankerende 
en stimuleringsmaatregelen op kunnen nemen en 
regelge-ving aanpassen teneinde een duurzamere sa-
menleving te creeëren. Nu, in de aanloop naar de nieuwe 
verkiezingen in Nederland in 2017, is de tijd er rijp voor.

Oplossingen met de juiste snelheid en 
schaalgrootte mogelijk maken

In 2015 werd op de klimaatconferentie COP21 aangegeven 
dat er internationale afspraken nodig zijn voor een 
2-graden-scenario voor klimaatverandering. Deze 
gedeelde verantwoordelijkheid kan een keerpunt zijn 
en voor een nieuw momentum zorgen, waarbij met 

name de overheid, het bedrijfsleven, grote steden en 
andere private spelers een krachtigere rol zullen moeten 
spelen om met onze steenwolproducten en -systemen 
klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Politieke 
keuzes maken op basis van een integrale benadering 
waarbj niet alleen milieu- maar ook sociale aspecten 
(impact op de samenleving) worden meegenomen is dan 
noodzaak. Time to act now!

Levens redden met gebouwen 

Een analyse* uit 2015 toont aan dat het sterk isoleren 
van nieuwbouwwoningen en het na-isoleren van 2% 
van de bestaande huizen in Europa per jaar tot een 
gezondheidswinst van 78.678 gespaarde levensjaren 
kan leiden. En dan hebben we het nog niet over de 
gezondheidseffecten als gevolg van de afname van CO2-
emissies en de verbeterde binnenluchtkwaliteit. Uit de 
analyse blijkt ook dat de kosten voor het isoleren van 
huizen deels gecompenseerd worden door een besparing 

op de maatschappelijke kosten. De bevolkingstoename 
en de snelle vergrijzing vereisen dat de milieu- en sociale 
impact met elkaar in evenwicht worden gebracht en nieuwe 
regelgeving en normen opleveren. Dit wordt bekrachtigd 
door het nieuwste rapport van de GRESB waarin tot uiting 
komt dat gezondheid, veiligheid en welzijn snelgroeiende 
mondiale prioriteiten zijn voor vastgoedbedrijven en 
pensioenfondsen.

Vooruit met onze strategie

2015 was ook het jaar waarin we vorderingen hebben 
geboekt met onze MVO-strategie, van strategie tot 
waardecreatie. En dit heeft er onder andere toe geleid dat 
ons ongevallencijfer sterk is verbeterd. Ons verslag over 
2014 werd positief ontvangen door onze stakeholders. 
Opnieuw hebben we onze notering in de Nederlandse 
Transparantie Benchmark weten te verbeteren. We 
hebben onze toppositie in de sector vastgehouden 
en zijn door vooraanstaande partijen op het gebied 

van duurzaamheid in België en Nederland om onze 
benadering gewaardeerd. In dit verslag schakelen we op 
van waardecreatie naar waardepropositie door de impact 
van steenwoloplossingen inzichtelijk te maken en te 
kwantificeren.

Waar 2015 vooral een jaar was om de agenda te bepalen 
en commitment aan duurzame ontwikkeling uit te 
spreken, wordt 2016 een cruciaal jaar om deze beloften 
in concrete daden om te zetten en zo een verantwoorde 
langdurige bedrijfsgroei te realiseren. Wij nodigen u 
uit om samen met ons van woorden over te gaan naar 
daden: less talk, more action!

BRIEF AAN ONZE 
STAKEHOLDERS

'VOLDOENDE POTENTIEEL'
Met name in kantoorgebouwen is nog voldoende poten-
tieel met betrekking tot energieverbruik. Maar liefst 36 
petajoule, meer dan 30% van de doelstelling van het 
Nederlandse 'Energieakkoord', kan worden bespaard in 
kantoorgebouwen, wat gelijk staat aan het totale jaar-

verbruik van 500.000 huishoudens. Bedrijven staan er 
nog niet om te springen om te gaan renoveren. Dit lijkt 
vooral te wijten aan onvoldoende kennis en hoge inves-
teringskosten. Tot nu toe handhaven gemeenten de wet 
niet, maar afgelopen jaar heeft de motie van Stientje van 

Veldhoven, kamerlid voor D66, ertoe geleid dat er extra 
inspecteurs worden ingezet om te controleren of be-
drijven zich aan de wet houden. Time to act now!  Wat 
zou u ervan vinden als we u zouden kunnen helpen om 
de energierekening voor uw kantoorgebouw te verlagen 
en tegelijkertijd de productiviteit van de medewerkers 
die er werken te verhogen? Lijkt u dat wat? Zie dan het 
hoofdstuk: Waardecreatie door de Operating Companies.

*   Gemodelleerde effecten van een scenario voor verbeterde gebouwisolatie in Europa m.b.t. luchtvervuiling, gezondheid en de maatschappelijke kosten - POLLUTION ATMOSPHERIQUE N° 225 - AVRIL - JUIN 2015

Herningsholm-Gymnasium, ROCKFON Sonar met kantafwerking E, Mono ® Acoustic.

Hannie Stappers, 
Director Public Affairs

Wij staan altijd open voor 
feedback op ons verslag. 
Suggesties of opmerkingen? 
hannie.stappers@rockwool.com



1110

MVO-Verslag 2015 - ROCKWOOL Benelux Holding

JAAROVERZICHT

De circulaire economie versnellen

ROCKWOOL Benelux is ambassadeur geworden voor de 
Circular Economy in Nederland. Tijdens een bijeenkomst 
op 8 juli 2015 kondigden 25 organisaties officieel 
hun ambassadeurschap aan voor het project voor de 
circulaire economie in Nederland, een initiatief van Prins 
Carlos de Bourbon de Parme, directeur van het Institute 
for Sustainable Innovation and Development. Het doel 
van het project is om, met gebruikmaking van de ervaring 
en expertise van de vele succesvolle en duurzame 
bedrijven in Nederland, een Nederlandse Circulaire 
Hotspot te realiseren die als kennishub gaat dienen 

Sociale impact wordt belangrijker

Afgelopen jaar hebben we een tool geïntroduceerd om de 
sociale impact te meten: AQSI (Assessing and Qualifying 
on Social Impact of buildings - het beoordelen en kwali-
ficeren van de sociale impact van gebouwen). Inmiddels 

neemt dan toe, evenals de winstmarge van het bedrijf. 
Tijdens de Dutch Green Building Week konden we vele 
stakeholders bereiken en bewustmaken van de sociale 
impact van gebouwen en hoe dit te managen is. Ook heb-
ben we gesprekken gevoerd over hoe scholen duurzamer 
kunnen worden. Samen met onze partner ‘Our Circular 
Future’ hebben we waardevolle sessies met scholen, 
studenten, overheden, gezondheidsorganisaties en leve-
ranciers gehad. De feedback op deze sessies was zeer 
positief en het bewustzijn over deze ‘duurzame busines-
scase’ is toegenomen. Een groot aantal leveranciers is al 
met ons gaan samenwerken in het kader van AQSI. 

Verbeteringen op het gebied van interne 
logistiek

Om de interne logistiek te stroomlijnen heeft de ROCK-
WOOL Group € 10 miljoen geïnvesteerd in een nieuw 
logistiek centrum van 9 hectare, direct naast de bestaande 
fabriek op het industrieterrein Roerstreek in Roermond.
Hierdoor kan de ROCKWOOL Group efficiënter en effectie-

“Uit een grondige analyse in 2015 bleek dat we 
nog veel schaalvoordelen en besparingen kunnen 
realiseren. De initiatieven die daaruit zijn voortgeko-
men zijn onder andere een mondialisering van onze 
inkoopactiviteiten, een nieuwe benadering voor de 
prijsbepaling van onze producten, meer focus op het 
stroomlijnen van onze productportfolio en een plat-
tere organisatie met duidelijke verantwoordelijkhe-
den waardoor we meer klantgericht kunnen opere-
ren. Voor onze medewerkers was 2015 een jaar van 
uitdagingen waarin ze hebben bewezen bereid en 
in staat te zijn om open te staan voor veranderingen 
en zich aan de vraag van de markt aan te passen. 
De organisatie ROCKWOOL Central Western Europe 
(CWE) deelt één en dezelfde passie voor een meer 
winstgevende en duurzame toekomst. Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat het Group Business Transfor-
mation Programme aanzienlijke voordelen voor ons 
bedrijf en de maatschappij zal meebrengen.”

Volker Christmann,
Managing Director
ROCKWOOL Central
Western Europe (CWE).

VOORUITZICHTEN:
KRACHTIGER
PRESTEREN

Dick Snellenberg, Finance Director ROCKWOOL Benelux, 

geeft tijdens het launch-event in Roermond uitleg over het 

investeringsplan.

ver gaan werken in Roermond, waar de grootste 
steenwolfabriek van het bedrijf ter wereld ligt. 
Dick Snellenberg, Finance Director van ROCKWOOL 
Benelux, legt de beweegreden achter de aankoop uit: 
‘Deze logistieke veranderingen zijn van cruciaal belang 
gezien de internationale marktdruk en om te kunnen 
blijven concurreren. Ze stellen het voortbestaan en het 
succes van onze fabriek op de lange termijn zeker.’
De oplevering van het project in 2017 zal gepaard gaan met 

Operationele prestaties sterk verbeterd

Natuurlijk streven wij naar nul ongevallen, maar we zijn al 
voorzichtig positief met onze sterk verbeterde prestaties 
op het gebied van gezondheid en veiligheid. Met onze 
verbeterede FRA-score (aantal ongevallen met verzuim per 
1 miljoen gewerkte uren) van 2,1 blijven we ver beneden 
het streefcijfer voor 2015 van 3,0 en doen we het veel 
beter dan in 2014 (6,7). Andere highlights in onze interne 
productieprocessen zijn:

  Weinig externe klachten (1 klacht). Natuurlijk is ons 
streefcijfer nul;

   Onze interne recycling is enorm verbeterd: in de eerste 
helft van het jaar is ruim 3000 ton steenwol minder 
extern gerecycled. In de tweede helft van het jaar 
hoefde er helemaal geen steenwol extern gerecycled te 
worden;

   Het gebruik van secundaire brandstoffen is met 41% 
verbeterd (2015: 14,1% van het totale brandstofverbruik).

Meer info is te vinden op http://www.aqsi.nl/

voor de circulaire economie. De gebouwde omgeving 
maakt deel uit van de Circulaire Hotspot. Gebouwen zijn 
in onze visie alleen duurzaam zijn als ze comfortabel 
en veilig zijn en ontworpen zijn voor de mensen die 
erin werken, leren, genezen en wonen. Dit vergt echter 
een gecoördineerde politieke visie en een ambitieuze 
gecoördineerde strategie, met stimuleringsmaatregelen 
of flankerend beleid en aanpassingen in de regelgeving, 
zoals afvalpreventietargets, het promoten van 
producten die gemakkelijker te hergebruiken en 
opnieuw te produceren zijn en aanbestedingsbeleid en 
duurzaamheidsinstrumenten waarin rekening wordt 
gehouden met de sociale impact.

hebben we samen met MVO Nederland, De Groene Zaak, 
Dutch Green Building Council, GPR, VACpunt wonen, 
Active House en Slim Bouwen een manifest ondertekend. 
Deze organisaties beseffen dat de exploitatiekosten van 
een kantoorgebouw voor 90% uit de kosten van werkne-
mers bestaan en dat het daarom zaak is een kantoorge-
bouw te realiseren met verhoogd gebruikscomfort voor 
een betere werkomgeving met minder ziekteverzuim en 
een hogere productiviteit. Het welzijn van het personeel 

drastische stroomlijning en afstemming van activiteiten, 
lagere transportkosten, een efficiënter grondstofgebruik 
en een lagere CO2-uitstoot.
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De IIRC is een samenwerkingsverband en denktank van 
NGO’s, accountants, wetgevers en multinationals. Het doel 
is een nieuwe manier van externe verslaglegging te intro-
duceren, waar de focus ligt op het waardecreatieproces. 
De IIRC biedt een kader voor het opzetten van een waar-
decreatieproces. In dit kader maakt de IIRC onderscheid 
tussen zes kapitalen* die als input voor het bedrijfsmodel 
fungeren, richtlijnen voor verslaglegging over het bedrijfs-
model, de toegevoegde waarde en richtlijnen voor verslag-
legging over de output en impact. Achterin dit verslag is 
een overzicht te vinden van ons waardecreatieproces per 
OpCo, de inputkapitalen* waarvan wij gebruikmaken, ons 

WAARDECREATIE VOOR 
ONZE STAKEHOLDERS

bedrijfsmodel, onze toegevoegde waarde en de positieve 
output/impact. De gevisualiseerde impact is essentieel 
voor een robuuste samenleving en behoort daarom in wet-
geving en gebouwanalyses te worden weerspiegeld om een 
duurzame samenleving zeker te stellen. Time to act now!
Samen met Ecofys, Geofoxx en Sustainalize hebben we 
onze impact op basis van wetenschappelijke rapporten, 
nationaal beschikbare rapporten, wetenschappelijke bere-
keningsmethoden en de gevalideerde milieugerelateerde 
productiegegevens gekwantificeerd. We beseffen ons 
dat dit een eerste poging is, waarmee we ons kwetsbaar 
opstellen, maar dit past bij de rol die we willen spelen: niet 
een verslag om het verslag, maar  om hoe we de samen-
leving waarin we werken, leren, leven en genezen samen 
met u kunnen verbeteren. Om het maatschappelijk debat 
te starten en te voeden.

Op           www.rockwool.nl/mvo kunt u meer informatie 
vinden over onze algehele waardecreatie. De overzichten 
van hoe de specifieke bedrijven waarde toevoegen zijn te 
vinden in het hoofdstuk ' Waardecreatie door de Operating 
Companies'.

Onze stakeholders en ons stakeholderspanel hebben 
ons laten weten dat ze meer informatie wensen over de 
positieve impact van steenwol en de toepassingen van 
steenwol. Wij zijn daarom begonnen om onze impact op 
het bedrijfsleven en de maatschappij te kwantificeren. 
Daarvoor volgen we de richtlijnen van de International 
Integrated Reporting Council (IIRC).
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NOVEMBERSEPTEMBERJUNI OKTOBERJULI

Investering van 
10 miljoen in interne 
logistiek die tot een 
CO2-verlaging leidt

IIRC. www.integratedreporting.org

 ROCKWOOL Benelux 
neemt deel aan 

Green Deal Circulaire 
Gebouwen 

 Presentatie van 
het MVO-verslag in 

de ambtswoning van 
de Deense ambassa-

deur in Den Haag, 
Nederland

Opening 
Leontienhuis met 
medewerking van 

ROCKWOOL 
Benelux

Dag van de 
Duurzaamheid, 

ROCKWOOL Benelux en 
My Circular Future 

over duurzame 
leeromgevingen

ROCKWOOL 
Benelux Holding 
wordt tweede bij 
de Femmetech 

Awards

Bijdrage van 
ROCKWOOL Benelux 

Holding aan ‘
Roermondse 

Uitdaging’

Lancering van AQSI, 
de tool voor het meten 

van sociale impact

ROCKWOOL Benelux 
neemt deel aan 
MVO Nederland

ROCKWOOL 
Benelux, ROCKFON, 
ROCKPANEL geven
een pitch tijdens de 

Green Building 
Challenge 

ROCKWOOL
Benelux neemt

deel aan
The Shift 
(België)

Bekendmaking 
van de resultaten

van de Transparency 
Benchmark, 

met wederom
een toppositie

Week van de 
Duurzame

Inzetbaarheid bij 
ROCKWOOL 

Benelux

*   Definitie van de International Integrated Reporting Council: De kapitalen zijn bronnen van waarde die door de activiteiten en output van een organisatie worden 

beïnvloed of getransformeerd. In het IIRC-kader worden ze ingedeeld als financieel, geproduceerd, intellectueel, menselijk, sociaal & relaties en natuurlijk.  

Binnen deze zes categorieën moet rekening worden gehouden met alle vormen van kapitaal die een organisatie benut of waarop zij van invloed is.  

Het bedrijfsmodel van een organisatie put uit diverse kapitaalinputs en laat zien hoe de activiteiten van het bedrijf ze tot output transformeren.
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ONZE AFSTEMMING OP THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

15

Eind september 2015 stelden de 193 landen 
van de Algemene Vergadering van de VN de 
Sustainable Development Goals (SDG's) vast: 
17 doelen met 169 subdoelen die een breed 
scala aan duurzame ontwikkelingsvraagstuk-
ken bestrijken, waaronder een einde maken aan 
armoede en honger, het verbeteren van gezond-
heidszorg en onderwijs, het verduurzamen van 
steden, het tegengaan van klimaatverandering 
en het beschermen van oceanen en bossen.

ROCKWOOL Benelux Holding kan met haar 
producten en diensten een belangrijke rol 
spelen bij het bereiken van de SDG's. Rechts 
staat onze bijdrage aan deze SDG's.

SDG Hoe wij eraan bijdragen

2.  Een einde maken aan hongersnood, 
voedselzekerheid bieden, voedzaamheid 
verbeteren en duurzame landbouw 
bevorderen

Kassen die gewassen produceren met de geavanceerde groeimediatechnologie van GRODAN 
kunnen een vrijwel constante aanvoer van hoogwaardige groenten en fruit garanderen, ongeacht 
de bodem- of weersomstandigheden. Gecontroleerde groeicondities bieden een gezonde basis voor 
voedselveiligheid. Zie het waardecreatiemodel van GRODAN.

3.  Een gezond leven verzekeren en welzijn 
bevorderen voor iedereen, op elke leeftijd

Al onze producten en oplossingen kunnen een positieve invloed uitoefenen op gezond leven. 
Zie de hoofdstukken: ‘Waarom worden mensen nog altijd aan gevaren blootgesteld?’en ‘Robuust 
ontwerpen in een veranderende wereld'.

6.  Verzekeren dat iedereen toegang heeft tot 
water en sanitaire voorzieningen, en dat die 
duurzaam worden beheerd

Met de groei van de wereldbevolking hebben meer mensen behoefte aan gezond, voedzaam eten 
terwijl de natuurlijke hulpbronnen zoals water, landbouwgrond en meststoffen steeds schaarser 
worden. Het substraat van GRODAN leent zich prima voor 'gesloten teeltsystemen' waarin tot 100% 
van het water en de voedingsstoffen gerecirculeerd, gezuiverd en hergebruikt kan worden, waardoor 
water bespaard wordt en verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater wordt voorkomen. 
Zie het waardecreatiemodel van GRODAN.

7.  Ervoor zorgen dat iedereen ter wereld 
toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame en moderne energie

Onze producten en diensten bevorderen energiebesparing, duurzaam bouwen en maken het gebruik 
van nieuwe vormen van energie mogelijk. 

8.  Stabiele, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en productieve 
werkgelegenheid en menswaardig werk voor 
iedereen bevorderen

Via verantwoordelijkheid voor onze eigen medewerkers. Zie de paragraaf over “Verantwoord 
werkgeverschap”.

9.  Een robuuste infrastructuur bouwen, 
inclusieve en duurzame industrialisatie 
bevorderen en innovatie aanmoedigen

Al onze producten en oplossingen maken robuustheid en duurzame industrialisatie mogelijk. Zie de 
hoofdstukken: 'Waarom worden mensen nog altijd aan gevaren blootgesteld?' en 'Robuust ontwerpen 
in een veranderende wereld'. 

11.  Zorgen dat steden en menselijke 
nederzettingen veilig, robuust en duurzaam 
zijn, en niemand uitsluiten

Al onze producten maken steden en menselijke Zie de hoofdstukken: 'Waarom worden mensen nog 
altijd aan gevaren blootgesteld?' en 'Robuust ontwerpen in een veranderende wereld'.

12.  Voor duurzame consumptie- en 
productiepatronen zorgen

Al onze producten zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. Vooral met betrekking 
tot energieverbruik en waterbeheer. Zie de paragraaf " Ons energieverbruik en CO2-voetafdruk " en 
onze uitleg over emissies die met onze producten worden vermeden.

13.  Dringend actie ondernemen tegen de 
klimaatverandering en haar gevolgen

Al onze producten maken het mogelijk om nu actie te ondernemen tegen de klimaatverandering en 
haar gevolgen Zie de paragraaf " Ons energieverbruik en CO2-voetafdruk " en uitleg over emissies die 
met onze producten worden vermeden.
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ONZE 
STRATEGIE 
UITVOEREN

TO CREATE AND PROTECTOnze belofte

Waar wij in geloven

Wat wij willen doen

Onze belangrijkste
aandachtsgebieden

Verantwoordelijkheid

Levenscysclus 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

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

Eerlijkheid Passie Efficiëntie Ondernemerschap

Wij willen onze klanten in staat stellen prachtige ge-
bouwen te ontwerpen en te realiseren die optimale be-
scherming en comfort bieden aan de gebruikers en waar 
de stakeholders baat bij hebben. Met onze gespecialiseer-

de steenwolvezels ontwikkelen onze klanten in de auto- 
en procesindustrie inventieve oplossingen en nieuwe 
producten. Aan de tuinbouwsector leveren we steenwol-
groeimedia voor de precisieteelt van groenten en fruit.

ONZE VERBETERINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG
Hieronder kunt u onze vorderingen zien per doelstelling. Meer highlights 
zijn te vinden in het ‘Resultatenoverzicht’ achterin in dit verslag.

TARGET PRESTATIES
Veiligheid: het is onze ambitie om met onze veiligheidsprestaties in de top 25% van onze 
sector te staan. Dit betekent dat onze ongevallenfrequentie (FRA) de komende 5 jaar 
structureel lager moet zijn dan 3

We konden onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid met 68% verbeteren 
waardoor onze score nu 2,1 is (2014: 6,7). Ondanks dat we naar nul ongevallen streven, zijn we 
heel blij met dit resultaat.

Energie-efficiëntie: 1% verlaging van het totale energieverbruik per geproduceerde ton 
steenwol (incl. halffabrikaten en eindproducten)

In 2015 hebben we een verlaging van 0,3% gerealiseerd. Dit is goed voor 46.578 GJ

Secundaire brandstoffen: het aandeel aan secundaire brandstoffen van 10% in 2014 tot 
12% in 2015 en 18% in 2016 laten toenemen

Het gebruik van secundaire brandstoffen is met 41% verbeterd en is nu op een niveau van 
14,1%.

Afval & recycling: de hoeveelheid aan derden verkocht steenwolafval is teruggebracht van 
7.300 ton in 2014 naar 0 ton in 2016

Onze interne recycling is enorm verbeterd: in de eerste helft van het jaar hoefden we meer 
dan 3000 ton steenwol minder extern te laten recyclen. In de tweede helft van het jaar 
hoefde er helemaal geen steenwol extern gerecycled te worden; bovendien schommelt het 
recyclingpercentage van onze producten tussen 45% en 55%, afhankelijk van het moment en 
het specifieke product. Wij willen dit percentage verhogen.

Logistiek: het aantal interne vervoersbewegingen verminderen voor een CO2-verlaging 
van 122.010 kg in 2016

We verwachten ons doel te bereiken als het project voor de verbetering van de interne 
logistiek gereed is

Logistiek: het aandeel van grootvolumetransport naar 19% in 2016 laten groeien 22% in 2015

Duurzaam inkopen van grondstoffen: in 2016 heeft 100% van onze leveranciers onze 
gedragscode ondertekend

75% heeft onze gedragscode ondertekend

ROPEX: ons Operational Excellence-programnma in 2016 in alle operationele afdelingen 
verankerd en actief en een ontwikkelplan beschikbaar voor elke leidinggevende (inclusief 
teamleiders) in 2016

Ons Ropex-programma (Lean Manufacturing) ligt prima op koers en draait in alle operationele 
afdelingen. Alle operationele managers en supervisors hebben deelgenomen aan de Ropex 
Leadership-training

In 2013 hebben we de MVO-strategie van 
ROCKWOOL Benelux geformuleerd en de 
beloften daarvan worden nu waargemaakt. Zo 
hebben we onder andere nieuwe concepten en 
denkwijzen op de markt kunnen introduceren 
en hebben we onze MVO-prestaties geleide-
lijk verbeterd. Op deze pagina's vindt u enkele 
highlights. Een uitgebreider overzicht vindt u in 
het ‘Resultatenoverzicht’ achterin dit verslag.

De MVO-strategie van ROCKWOOL Benelux 
is gebaseerd op de belofte ‘CREATE AND 
PROTECT®’ die we hebben aangevuld met 
‘DELIVER’. Het is onze verantwoordelijkheid 
oplossingen te creëren die mensen en hun 
bezittingen tegen het milieu beschermen en die 
het milieu tegen de impact van mensen en hun 
bezittingen beschermen.

“Duurzaamheid heeft altijd een integraal onderdeel uitgemaakt van de bedrijfsactiviteiten 
van ROCKWOOL en dat blijft ook in de toekomst zo. Maar wij erkennen dat het nodig is 
onze inspanningen te intensiveren om de mondiale uitdagingen het hoofd te kunnen 
bieden. Onze focus voor de toekomst wordt om nog sneller onze invloed te vergroten door 
duurzame oplossingen voor onze klanten te creëren en tegelijkertijd onze voetafdruk te 
verkleinen”
 
Anthony Abbotts
Head of Group Sustainability, ROCKWOOL International A/S
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Focus op duurzame impact
Naast de focus op verbeteringen in onze interne processen willen we ook inzicht hebben in 
de sociale impact van onze producten. Daarom is samen met Ecofys onderzoek uitgevoerd 
naar de netto impact in de Benelux van onze steenwolproductie over één jaar in allerlei 
toepassingen, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen aangewend voor de productie 
van steenwol is meegenomen.

=

=

=

=

Vermeden fijnstofemissies ( PM10eq )

Vermeden uitputting van fossiele brandstoffen (toe eq)

Emissies van

Fossiel brandstofgebruik van

jaarverbruik per hoofd van 
de bevolking

jaarlijkse fijnstofemissie door 
dieselauto's in Nederland

8.700 ton*
 

8.000 tot

300.000 ton
200.000 tot

* potentieel

Het vervaardigen van producten heeft vaak een negatieve 
milieu-impact, maar het gebruik van het product zelf kan 
juist een positieve milieu-impact hebben. Dit geldt zeker 
voor isolatiemateriaal. Op basis van de beschikbare data 
heeft Ecofys een kwantitatieve quick-scan* uitgevoerd van 
de netto milieu-impact voor GRODAN, LAPINUS FIBRES en 
ROCKWOOL Benelux.

*   in het hoofdstuk ‘Onderbouwing’ vindt u de referenties en berekeningsmethoden.

==
2015 Vermeden emissie (CO2eq) Emissie van

jaarlijkse CO2 emissie 
Nederlandse huishoudens

4.300.000 ton
3.300.000 tot 300 tot 500 duizend

15 tot 16 miljoen

=

=

=

=

Vermeden watergebruik (m3)

Vermeden gebruik van grond (ha)

Watergebruik van

gelijk aan

jaarverbruik van water door 
Nederlandse huishoudens

voetbalvelden

85.000.000 m3

70.000.000 tot

3.500 ha
2.800 tot

700 tot 850 duizend

4200 tot 5200

40 tot 60 duizend

ONS ENERGIEVERBRUIK EN  
DE CO2-VOETAFDRUK

Wij creëren producten en oplossingen op een zo 
efficiënt mogelijke wijze. Lees meer hierover in het 
‘Resultatenoverzicht’ achterin dit verslag.

Hoewel het overgrote merendeel van de energie- en 
CO2-besparingen tijdens het gebruik van onze producten 
wordt gerealiseerd, proberen we in onze fabriek ook zo 
efficiënt mogelijk met energie om te gaan. We hebben 
daarom diverse programma's geïmplementeerd. Zo 
willen we lean-managementprocedures gaan toepassen 
en doen we een pilot met een nieuwe smelttechniek. Onze 
maatregelen hebben nog niet geleid tot het realiseren 
van onze doelstellingen, zo is het energieverbruik per 
ton steenwol licht afgenomen (van 6 tot 5,9), maar onze 
CO2-uitstoot per ton steenwol is iets toegenomen van 0,42 
naar 0,43. Daarom wordt meer aandacht besteed aan 
het verhogen van de efficiency. We hadden onder andere 
als target gesteld om ons lean management, ROPEX, in 
2016 in de hele organisatie uit te rollen, maar dit hebben 
we in 2015 al weten te realiseren. Natuurlijk blijft dit 
programma doorlopen.
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ONS E-AFVAL? 

DUURZAAM VERWERKT

Certificaat van
CO2-emissiereductie
Partner:                       Rockwool B.V.
Periode:                      01-01-2015 t/m 31-12-2015
Datum uitgifte:            28-01-2016

De samenwerking tussen onze organisaties en de duurzame verwerking van uw E-waste
door Weelec heeft geleid tot een CO2-emissiereductie van:

6523 kg

Deze emissiereductie is gelijk aan de zuiverende waarde van 300 bomen op jaarbasis.

Weelec feliciteert Rockwool B.V. met het behalen van deze resultaten!

Cyrille Depondt
Directeur
Weelec B.V.

* De formules die aan de calculatie ten grondslag liggen, vindt u ter inzage bij Weelec. Berekend is  de
besparing van Co2 door herwinning van grondstoffen t.o.v. de ontginning van grondstoffen. Aan dit
certificaat kunnen geen rechten worden ontleend.

weelec

Toepasselijk zijn de algemene voorwaarden van Weelec B.V. Deze algemene voorwaarden kunt u raadplegen of downloaden via www.weelec.nl

Windmolen  4-6    T +31 (0)43 7 63 04 60   IBAN NL65INGB0006447604
6229 PN Maastricht   E info@weelec.nl    BIC INGBNL2A
Postbus 1010    W www.weelec.nl    KvK 60268301
6201 BA Maastricht          BTW NL853835755B01
Nederland

                               1 / 1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….HIERBIJ VERKLAART DELTA ENERGY B.V. DAT…………………………. 
 
 
 
 
 

Rockwool B.V. 
 
 

Voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 
groene stroom afneemt bij DELTA Energy B.V. 

 
voor een totaal volume van 95035 MWh/Jr 

wat voor 100% opgewekt wordt door middel van Wind met herkomst binnen Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM: 13 april 2016                 Erwin van Gemert 
PLAATS: Middelburg      Head of Sales DELTA Energy B.V. 

www.weelec.nl

ROCKWOOL Benelux is de eerste leverancier van isolatie-
materialen die de eigen leverancier- specifieke gegevens 
publiceert in de Nationale Milieudatabase, de LCA-data-
base die ten grondslag ligt aan de rekenprogramma’s voor 
het maken van de verplichte milieuprestatieberekening 
(MPG) van een gebouw. ROCKFON is de eerste fabrikant 
van plafondpanelen in deze database. En met een score 
die er mag zijn! De extern geverifieerde data tonen aan hoe 
ROCKWOOL Benelux en ROCKFON de eigen milieu-impact 
SMART monitoren en verbeteren. Momenteel is 
ROCKWOOL Benelux de best scorende leverancier voor 
bepaalde toepassingen.

Wat betreft de milieu-impact ondersteunen we onze klan-
ten door het verstrekken van milieuproductverklaringen 
(EPD's) voor alle mogelijke producten afkomstig uit Roer-
mond. Deze EPD's schetsen de milieu-impact en stellen 
architecten en voorschrijvers in staat het meest duurzame 
materiaal te kiezen.

Voldoende potentieel

Onze producten kunnen nog meer waarde toevoegen als 
we ook rekening houden met de sociale impact. In 2015 
hebben we een tool voor het meten van de sociale impact 

In 2015 heeft de MVO-adviescommissie de basalt-
leverancier in Duitsland bezocht waarbij ook de milieu-
aspecten van hun bedrijfsactiviteiten zijn besproken. 
Deze leverancier heeft afgelopen jaar overigens het 
ISO14001-certificaat gekregen.

ONZE MILIEU- EN SOCIALE IMPACT DUURZAAM INKOPEN

Samenwerken met leveranciers

Een essentieel onderdeel van duurzaamheid binnen 
de ROCKWOOL Group is het nauw samenwerken met 
onze leveranciers. Als wereldwijde onderneming is het 
van belang dat wij beleidsmatig vastleggen dat onze 

leveranciers de mensenrechten respecteren en met ons 
samenwerken aan een verbetering van milieuprestaties. 
Onze waardeketen wordt ook voortdurend in de gaten 
gehouden om zicht te houden op de meest saillante 
economische, milieu- en sociale risico's. Onze 
gedragscode voor leveranciers dekt deze risico's af. 
Om zeker te stellen dat onze supply chain duurzaam 
opereert, ondertekenen onze belangrijkste leveranciers 
(jaarlijks meer dan EUR 100.000) onze gedragscode. De 
onderwerpen in deze gedragscode zijn onder andere 

mensenrechten, gelijke kansen voor iedereen, het 
afschaffen van kinderarbeid, de erkenning van vakbonden 
en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Ook moeten onze 
leveranciers erop toezien dat hun eigen leveranciers ook 
weer aan dezelfde eisen voldoen om zo een duurzame 
supply chain te creeëren.

Sociale Duurzaamheidstool

DILEMMA: GELIJK 
SPEELVELD

Nu er steeds meer biobased/hernieuwbare 
producten op de markt komen, zien we dat, mede 
ingegeven door (subsidie)regelingen, er steeds 
vaker voor deze biobased/hernieuwbare producten 
gekozen wordt. Maar wat houdt hernieuwbaar nu 
echt in? Transparantie lijkt hier het sleutelwoord 
te zijn. Wat zijn de prestaties in de praktijk, in 
de toepassing? Hoe zit het met de additieven die 
nodig zijn in deze producten? En hoe benchmarken 
we de producten die al geruime tijd op de markt 
zijn, waarin geen additieven nodig zijn en die 
steeds weer gere- en upcycled kunnen worden? 
Het is daarom zaak om niet te snel te oordelen, 
maar eerst meer te weten te komen over de hele 
levenscyclus van het product en zo een gelijk 
speelveld te hanteren. Kies de producten op basis 
van hun echte prestaties en echte waarde. 
Voor ons betekent dit dat we over de aard van onze 
producten moeten blijven communiceren. 
We communiceren onze milieuproductverklaringen 
(Environmental Product Declarations) op 
een transparante en begrijpelijke wijze. Een 
weloverwogen productkeuze is pas mogelijk na een 
zorgvuldige afweging van de gehele levenscyclus.

geïntroduceerd op basis van de norm NEN-EN 16309: AQSI 
(Assessing and Qualifying on Social Impact of buildings 
- het beoordelen en kwalificeren van de sociale impact 
van gebouwen). AQSI helpt architecten, adviseurs, ontwik-
kelaars en eigenaren om gebouwen te ontwikkelen die 
daadwerkelijk bijdragen aan een verbetering van de woon- 
werk- en leefomgeving. AQSI geeft ook handvaten aan 
stakeholders als ontwikkelaars, verzekeringsmaatschap-
pijen, investeerders en pensioenfondsen voor het imple-
menteren van sociale prestaties in een gebouw. Dit levert 
uiteindelijk een meer winstgevende business case op.

Voor meer feiten en cijfers voor het beoordelen van de 
meest duurzame businesscase maken wij u graag attent 
op de zgn. Waardecreatie overzichten in dit verslag.

ONS ELEKTRICITEITS-
GEBRUIK?
2015: GROEN  
2016: 100% HERNIEUWBAAR
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PROTECT

Onder onze strategische ambitie ‘PROTECT’
focussen we ons op het beschermen van mensen 
en (gebouwde) omgeving.

VERANTWOORD WERKGEVERSCHAP

In maart organiseerden wij de Week van de Inzetbaarheid. 
In deze week stond het vitaal en fit houden van onze 
werknemers centraal. Er zijn allerlei activiteiten en 
evenementen georganiseerd, zoals wandelingen 
tijdens de lunchpauze, een aantal workshops en een 
medische controle in de Fun & Fit-bus. Het doel van 
deze activiteiten was het bewustzijn over een gezonde 
levensstijl en een gezonde manier van werken te 
verhogen.

Duurzame inzetbaarheid is een intrinsiek onderdeel van 
de CAO onderhandelingen bij ROCKWOOL met specifieke 
aandachtsgebieden zoals kennis, kunde en 
gezondheid voor onze werknemers. 

  In december 2014 zijn we gestart met sessies over het 
veiligheidsbewustzijn voor ons management om het  
bewustzijn van dit onderwerp bij ons productiemanage-
ment, ploegleiders etc. te verhogen.

  Technisch Directeur Jos Dumoulin stuurde een persoonlijk 
schrijven naar alle medewerkers om te wijzen op de  
urgentie van veilig werken: voor elke medewerker, ook het 
(top)management, moet veiligheid de hoogste prioriteit 
hebben. Duidelijk werd dat de prestaties uit 2014 in 2015 
moesten worden verbeterd en dat bewust onveilig werken 
niet wordt getolereerd.

  In het kader van het ROCKSAFE-programma zijn bijv. 
rolspellen en rondetafelgesprekken georganiseerd over 
o.a. het werken in besloten ruimtes en het melden van 
onveilige situaties. 

  Er is nu extra aandacht voor tools en programma's zoals 
taak-risicoanalyse, last-minute-risicoanalyse, veiligheids- 
audits, walk-the-talk (management en operators spreken 
elkaar aan op bijv. veiligheid) en meer aandacht voor vei-
ligheid bij bouw- en grotere onderhoudswerkzaamheden.

We zijn trots op de bereikte resultaten en ervan overtuigd dat
we onze veiligheidsprestaties duurzaam hebben veranderd!

Frank Hannen
Manager Health and Safety ROCKWOOL CWE

DE VEILIGHEID VAN ONZE EIGEN
MENSEN:FOCUS OP 
ONGEVALLENFREQUENTIE

We hebben onze veiligheidsprestaties met 68% verbe-
terd waardoor onze ongevallen frequentie ‘score’ nu 
2,1 is (2014: 6,7). Uiteraard streven we naar nul 
ongevallen, maar deze verbetering mag er zijn. Dit on-
derstreept het effect van onze voortdurende aandacht 
voor dit onderwerp en de vorderingen die zijn geboekt 
bij het verbeteren van onze operational excellence.

Sinds 2011 werken we met een op gedrag gebaseerd 
veiligheidsprogramma, genaamd “ROCKSAFE”. 
Zowel in 2014 als 2015 hebben we ons op specifieke 
onderwerpen geconcentreerd. Een greep uit onze 
activiteiten:

 

“ Vanwege de bijzondere inspanning van   
ROCKWOOL Benelux om meer technische vak-
vrouwen te werven en te behouden, is het bedrijf 
genomineerd voor de Femme Tech Award. 
We waren niet alleen de runner up, maar we 
we hebben ook zeer positieve feedback op ons 
diversiteitsbeleid gekregen” 

Otto Guth 
Country HR Manager, 
ROCKWOOL Benelux

GENOMINEERD 
VOOR DE FEMME 
TECH-AWARD

 

Door de nieuwe bouweisen zijn gebouwen beter ge-
isoleerd en meer luchtdicht. Dit maakt ze energiezui-
nig, maar het nadeel is dat elke interventie door de 
brandweer in zo'n gebouw met een hoger risico van 
backdraft en het ontbranden van rookgas gepaard 
gaat. Scholing van brandweerpersoneel en hulpver-
leners en kennis delen van de laatste ontwikkelingen 
in de gebouwde omgeving draagt bij aan het achter-
halen van de laatste tendensen bij brandbestrijding. 
De jaarlijks gepubliceerde brandstatistieken voor 
België zijn van essentieel belang voor professionele 
scholing van hulpverleners en voor het aansturen 
van beleid. Daarom besteedt het Kenniscentrum 
Brandpreventie KCCE meer aandacht aan brand in 
scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en aan 
de slachtoffers van woningbranden.

In België worden de wettelijke normen voor 
brand- en explosiepreventie, gevels, scholen en 
evacuatieprocedures in noodsituaties aange-
scherpt. Maar dit betekent nog niet dat er ook oog 
is voor de sociale impact van een brand: brand-
wetgeving voor scholen gaat alleen in op het veilig 
en snel evacueren van de mensen in het gebouw, 
terwijl de schade aan het gebouw geregeld zou 
moeten worden via de verzekeraar. Er is weinig of 
geen aandacht voor zaken als het doorgang laten 
vinden van het onderwijs na een brand. Onbrand-
bare bouwmaterialen zijn in veel gevallen essenti-
eel om aan de minimumeisen te kunnen voldoen. 
Vaak kan de keuze van het juiste isolatiemateriaal 
ook nog eens bijdragen aan een verbetering van 
de akoestische en thermische prestaties.

Willy Vanderstraeten 
Kenniscentrum
Brandpreventie KCCE
 

Jan de Saedeleer
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie
Veiligheid en Preventie
 

Liefst elf slachtoffers van woningbranden in België in 2015 waren 12 jaar of 
jonger; dat is tweemaal zoveel als in 2014! De statistieken over 2015 komen uit 
op in totaal 57 dodelijke en 33 ernstig gewonde slachtoffers. Met ingang van 
dat jaar voeren de brandweerdistricten campagnes om de brandveiligheid bij 
burgers te verhogen. De overheid beperkt zich tot het acteren vanuit bestaande 
regelgeving terwijl Belgische brandpreventie-adviseurs  burgers helpen de 
juiste keuzes te maken om gebouwen daadwerkelijk brandveiliger te maken. 
Verandering begint bij ons allemaal. Samen kunnen we meer zorgen voor 
een brandveiliger België!

Tim Renders
Projectcoördinator
brandveiligheid
FOD Binnenlandse 
Zaken 23
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pelijke kosten en nog eens 59 miljoen aan premie- en 
brandweerkosten worden bespaard en kan het aantal 
mensen dat door brand overlijdt of letsel oploopt met 12% 
worden verlaagd. In het besef dat een mens zo'n 90% van 
zijn tijd binnen doorbrengt willen we dat gebouwen com-
fortabel zijn. Maar daarnaast moet een gebouw ook veilig 
zijn, met name als het openbare gebouwen betreft zoals 
bij-voorbeeld scholen waar kinderen leren en spelen, of 
ziekenhuizen waar zieke en kwetsbare mensen zich gebor-
gen en veilig moeten kunnen voelen.
Het is tijd dat er een einde komt aan de onwetendheid en 
dat er meer aandacht komt voor brandveiligheid. Zeker 
omdat renovatieprojecten doorgaans vooral gericht zijn op 
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De grootschalige urbanisatie brengt allerlei nieuwe eisen 
met zich mee en overheden, planologen en adviseurs wer-
ken nu al plannen uit die gericht zijn op deze toekomstige 
eisen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van duurzame 
megacities. Maar voor welke uitdagingen worden wij nu al 
gesteld? Jaarlijks overlijden er meer dan 4000 mensen en 
belanden er meer dan 70.000 in Europa in het ziekenuis1 
door letsel vanwege brand en rook: dat komt neer op 
bijna 200 mensen per dag. In de hele EU gaat dit jaarlijks 
gepaard met meer dan 126 miljard euro aan aanverwante 
kosten. Door de hoeveelheid ROCKWOOL-isolatie die in 
de Benelux wordt geproduceerd, kan alleen al in Neder-
land jaarlijks meer dan 7,4 miljoen euro aan maatschap-
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  Doorlopend: Ondersteuning door ROCKWOOL Benelux 
van bachelor- en masterprogramma's in Nederland en 
België om bij te dragen aan de opleiding van architec-
ten.

  April: Nationaal Congres Brandveiligheid in samen-
werking met het Nederlandse Ministerie van Binnen-
landse Zaken. Masterclass over het belang van brand-
veiligheid.

  April: Ronde tafel over het belang van brandveiligheid in 
verzorgingstehuizen. Dit heeft geleid tot een publicatie 
in het vakblad Care.

  Juni: Ronde tafel Aon / ROCKWOOL Benelux over MVO 
en de ontwikkeling van een zogeheten Balanced Score 

WAT HEBBEN WE ZELF OPGEPAKT 
IN 2015:

het besparen van energie en het terugdringen van de kli-
maatverandering. Ook dient men er rekening mee te houden 
dat isolatiemateriaal in 2020 ongeveer 50% van het volume 
uitmaakt van nieuwbouwhuizen tegenover 30% nu. Dit maakt 
het gebruik van onbrandbare materialen alleen nog maar 
belangrijker. De huidige brandveiligheidsnormen in de 
Benelux schieten tekort. Time to act!

In het kader van het onderzoek om onze impact inzichtelijk 
te maken hebben we de impact van onze producten gekwan-
tificeerd en laten zien wat de bijdrage is aan de oplossing 
van een groot aantal problemen. Een uitgewerkt Waarde-
creatie model vindt u achterin dit verslag.

Card voor verzekeringsmaatschappijen en investeerders 
om duurzame investeringen mogelijk te maken.

  Juni: Ronde tafel PGS 15, opslag van verpakte gevaar-
lijke stoffen in samenwerking met Archicom en bouw-
bedrijf Concrex.

  Augustus: Ronde tafel ministerie FOD BZK België / 
ROCKWOOL Benelux over het verbeteren van de brand-
statistieken in België.

  September: AQSI-workshop. Implementatie van 
brandveiligheid binnen de AQSI-assesment voor sociale 
duurzaamheid in samenwerking met de Dutch Green 
Building Council en VACpunt Wonen.

  September: Duurzaamheidsdiner in Amsterdam in het 
kader van de Dutch Green Building Week. Inbedding van 
sociale impact in een schoolproject in Zaandam.

  September: TU Gent adviescommissie FSE. 
Brandbaarheid van bouwmaterialen als onderdeel van 
een scriptie.

  Oktober: Ronde tafel Allianz / ROCKWOOL en de ontwik-
keling van een zogeheten Balanced Score Card voor 
verzekeringsmaatschappijen en investeerders om 
duurzame investeringen mogelijk te maken.

  Oktober: De Dag van de Duurzaamheid. Ronde tafel bij 
ROCKWOOL Benelux ‘De duurzaamheid van scholen 
verbeteren’.

  November: Internationaal FSE-congres. Discussie over 
de prestaties van brandbare isolatie in eindgebruik.

  December: Ronde tafel over brandstatistieken 
België. Het verhogen van het belang van statistieken 
voor besluitvormers (politici). 

WAAROM WORDEN MENSEN NOG ALTIJD AAN GEVAREN BLOOTGESTELD?

REFERENTIES:

www.stichtingsalvage.nl/stichting-salvage/feiten-cijfers/

www.nivre.nl/Over-het-NIVRE/Publicaties/Miljoenenbranden.
aspx

www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/20151030-
BAJaaroverzicht-fatale-woningbranden-2014.pdf

www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/20150430-BA-
Deinvloed-van-vergrijzing-op-brandveiligheid-deelrapport-1.pdf

FEITEN EN CIJFERS VOOR NEDERLAND

1   www.firesafeeurope.eu

2  Meer details: hoofdstuk 'Waarde creatie door de OpCo's'
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Gezondheid en onze gebouwde omgeving zijn op 
complexe wijze met elkaar verweven. Belangrijke 
aspecten als fysieke activiteit, veiligheid, de toegang tot 
gezonde voeding, de lucht- en waterkwaliteit, de gevolgen 
van klimaatverandering, geestelijke gezondheid, de 
kracht van sociale netwerken en gelijkheid en onderwijs 
staan of vallen met het functioneren van wijken in steden, 
waar nu het merendeel van de wereldbevolking woont. 
Het belang van gezondheid, welzijn en productiviteit voor 
bedrijven staat voorop. Time to act!

Wat is er nu belangrijker dan de gezondheid en welzijn 
van ons en die van onze naasten? Voor de meeste 
werkgevers is gezond en fit personeel essentieel om met 
het bedrijf op de lange termijn succesvol te blijven. De 
personeelskosten, bestaande uit salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, maken meestal zo'n 90% van de 
exploitatiekosten van een kantoorgebouw uit (zie het 
diagram). Zaken die de productiviteit van de werknemers 
kunnen beïnvloeden moeten daarom aandacht krijgen. 
Een bescheiden verbetering van de gezondheid of 
productiviteit van de werknemers kan grote financiële 
gevolgen hebben voor werkgevers. Deze vergelijking 
ligt aan de basis van de business case voor gezonde 
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en productieve gebouwen. Met onze impactmetingen 
hebben we verrassende conclusies getrokken over hoe 
onze producten bijdragen aan een duurzame gebouwde 
omgeving. Lees hierover meer in het hoofdstuk 
Waardecreatie door de Operating Companies. 

De belangrijkste gezondheidsrisico's van geluidsoverlast 
zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie onder 
andere: pijn en gehoorvermoeidheid, irritatie, een 
verstoorde nachtrust, cardiovasculaire effecten en 
verslechterde prestaties op het werk of op school.
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ROBUUST ONTWERPEN IN EEN VERANDERENDE WERELD

FEITEN EN CIJFERS

REFERENCES:

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

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

http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/

www.dgbc.nl/gezondheid

www.euro.who.int/en/publications/abstracts/burden-of-disease-
fromenvironmental-noise.-quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe
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  In het eerste kwartaal 
zijn we gestart met de ontwikkeling van de 
AQSI-tool om mensen bewust te maken van 
de impact van geluid in de gebouwen waarin 
we wonen, werken en genezen

  In het tweede kwartaal hebben we diverse 
organisaties benaderd voor een AQSI-
ambassadeurschap. In juni hebben we AQSI 
tegelijk met de launch van ons MVO-verslag 
geïntroduceerd

  September: we hebben AQSI tijdens de Dutch 
Green Building Week gelanceerd

   In het laatste kwartaal van 2015 vond er een 
aantal workshops plaats en bleek ook in 
België interesse te zijn in de AQSI-tool

  December: we zijn gestart met onderzoek 
naar de totale impact van onze producten op 
de volksgezondheid, het milieu en (brand-)
veiligheid. Zie het hoofdstuk: Waardecreatie 
door de Operating Companies www.AQSI.nl

2015:

www.AQSI.nl
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In de EU is de Europese Verordening Bouwproducten 
(CPR) van kracht; het doel van deze verordening is 
zorgen dat door middel van een prestatieverklaring 
(DoP) betrouwbare productprestaties beschikbaar 
worden gesteld voor alle bouwproducten die op de 
Europese markt. Bovendien stelt de CPR consumenten 
in staat aan de hand van het CE-merk gemakkelijk te 
bepalen of producten geschikt zijn voor de beoogde 

29

toepassing. Omdat de CPR primair bedoeld was om 
handelsbelemmeringen weg te nemen, vereist deze 
verordening ook dat producten aan een aantal “essentiële 
kenmerken” voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het gebruik van DoP's essentieel is om leveranciers 
transparant te laten communiceren over de essentiële 
kenmerken en prestaties van het product en belangrijk is 
dat de overheid hierop goed toezicht houdt.

Het Thialf-stadion in Heerenveen is de meest  
iconische schaatsbaan ter wereld. Dit stadion is  
onlangs gerenoveerd, met veel aandacht voor  
duurzaamheid, akoestiek en brandveiligheid. Hier-
voor werd gekozen voor Conlit Steelprotect Board 
van ROCKWOOL Benelux. Naast de eerderge-
noemde voordelen is dit product gemakkelijk te 
installeren en het biedt een veilige werkplek voor 
de verwerkers. 

ICONISCHE 
SCHAATSBAAN 
KIEST VOOR
ROCKWOOL 
BENELUX
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De ROCKWOOL Group heeft zich altijd ingezet voor het leveren van producten en oplossingen 
die bijdragen aan de gezondheid, veiligheid, het welzijn en de kwaliteit van leven. Isolatie is 
veel meer dan alleen maar het beperken van warmteverlies en CO2-uitstoot tegengaan.  
Onze oplossingen dragen bij aan een gezond binnenklimaat en beschermen mensen tegen 
geluidsoverlast. Wij zien dat het verminderen van geluidsoverlast in de gebouwde omgeving
wereldwijd steeds belangrijker wordt. Een van de grootste problemen in dit opzicht is 
nachtelijke geluidsoverlast, omdat dit een verhoogd risico van hart- en vaatziekten1,2 en 
diabetes3,4 met zich meebrengt. Ik ben er trots op voor een bedrijf te werken dat met zijn 
innovaties en producten ook bijdraagt aan de verbetering van onze kwaliteit van leven.

Jens Lyager
Director, Product Health & Safety, ROCKWOOL International

Onze GRODAN-oplossingen kregen veel aan-
dacht in het BBC-programma ‘Tomorrow’s food’ 
toen presentator Dara O’Brian het hightech 
kassencomplex Thanet Earth in Kent, vlakbij 
Londen, bezocht. Hier worden jaarlijks ruim 430 
miljoen tomaten geteeld. Om het waterverbruik 
te beperken en gezondere vruchten te telen 
wordt er helemaal geen grond gebruikt, maar 
worden de planten in GRODAN groeimedia ge-
plaatst. Deze houden meer water vast dan ge-
wone grond en zijn inert: ze bevatten dus geen 
schadelijke bacteriën. Gert van Straalen, Head 
Tomato Grower bij Thanet Earth, legt uit: ‘In de 
grond kweken geeft ons minder controle, terwijl 
hier alles om controle draait. Hoe meer controle 
we hebben, des te betere gewassen we kunnen 
telen’.

FOOD FOR 
THE FUTURE

NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN 
PRODUCTVEILIGHEID EN -KWALITEIT

GROOTSTE PRODUCTINTRODUCTIE 
VAN ROCKFON OOIT: 
ROCKFON BLANKA 
In 2015 heeft de ROCKWOOL Group een revolutionair nieuw plafondconcept geïntroduceerd onder de 
naam ROCKFON®Blanka™. Dit product is tot stand gekomen na intensief onderzoek door onze 
R&D-afdeling, in samenwerking met klanten en architecten.
Het resultaat is een uiterst mat en extreem wit oppervlak. Specifieke details zijn onder andere:

  De witheid van ROCKFON Blanka verbetert de lichtreflectie en de lichtdiffusie van het plafond waardoor 
ook bijgedragen wordt aan energiebesparing;

  ROCKFON Blanka-panelen kunnen in elke richting worden geplaatst, waardoor niet alleen op  
installatietijd kan worden bespaard, maar ook minder materiaal wordt verspild;

 Ze zijn gemakkelijk schoon te maken, dat bijdraagt aan een gezondere binnenomgeving;
  Testen op duurzaamheid van het oppervlak tonen aan dat geen enkel ander product zo goed scoort. 
Klanten kunnen hierdoor rekenen op een hoge duurzaamheid en een lange levenscyclus.

Met de introductie van dit product hebben we ingespeeld op de wensen van meer dan 1000 van onze klanten 
in de Benelux.1   Night Noise Guidelines for Europe, WHO 2009, ISBN 978 92 890 4173 7.

2   Burden of disease from environmental noise, WHO 2011, ISBN 978 92 890 0229 5
3    Sorensen et al, Long-term exposure to road traffic noise and incident diabetes: a cohort study. Environ Health Perspect. 2013 

Feb;121(2):217-22.
4      Eriksson et al., Long-Term Aircraft Noise Exposure and Body Mass Index, Waist Circumference and Type 2 Diabetes: A Prospective 

Study. Environ Health Perspect. 2014 Jul;122(7):687-694. 



DELIVER

In onze strategische ambitie ‘DELIVER’ focussen we 
ons op hoe we onze producten leveren. Werken we 
ethisch, delen we onze kennis en zorgen we dat we 
geworteld zijn in de samenleving. 

ONZE KENNIS DELEN

Klanten en eindgebruikers van onze producten 
worden met allerlei vragen en onduidelijkheden 
geconfronteerd en zijn daarvoor gebaat bij een 
goede kennispartner. In 2015 heeft ROCKWOOL 
Benelux meer dan 8.000 externe stakeholders 
weten te bereiken via open dagen, conferenties, 
fabrieksbezoeken en andere evenementen. Ook de 
introductie van de AQSI-tool, de BIM bibliotheek en 
de EPC 0,4 woningconcepten vielen in de smaak bij 
onze stakeholders.

 

GEÏNSPIREERD 
OP HET BOS
In Roermond is ROCKPANEL co-creator van een 
unieke school die geïnspireerd is op bomen en 
het bos. Het project is gebaseerd op de rotsvaste 
overtuiging dat esthetische gebouwen de ge-
bruikers ervan inspireren. In dit voorbeeld wordt 
er niet alleen kennis op de schoolkinderen over-
gedragen, maar worden ze ook geïnspireerd  
door de verschillende kleuren en vormen.
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ROCKWOOL Benelux draagt bij aan een 
positieve maatschappelijke ontwikkeling met 
het MVO-verslag voor 2014: een benchmark 
voor duurzaamheid in de toekomst.

Het launch-event voor het MVO-verslag 
van ROCKWOOL Benelux vond plaats in de 
ambtswoning van de Deense ambassadeur in 
Den Haag, een symbolische locatie, gezien het 
politieke en sociale engagement dat uit het 
MVO-verslag sprak. Als keynote sprekers waren 
Willem Lageweg van MVO Nederland, Sabine 
Denis van The Shift en Maarten van Engeland 
van CSR Fonden Denmark uitgenodigd. Marga 
Hoek, CEO van De Groene Zaak', was de 
dagvoorzitter.

ROCKWOOL Benelux ziet MVO als een middel 
om een gezonde bedrijfsvoering op lange 
termijn te waarborgen. Dit werd kracht bijgezet 
door de aanwezigheid van een groot aantal 
toonaangevende mensen binnen het vakgebied, 
waaronder ZKH Prins Carlos de Bourbon de 
Parme. Hij werd vergezeld door Karen Maas, 
expert op het gebied van het meten van impact, 
en Anke van Hal, expert op het gebied van 
duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

In het kader van het MVO-verslag over 2014 
lanceerde de CEO van de ROCKWOOL Group, 
Jens Birgersson de nieuwe MVO-website van 
ROCKWOOL Benelux (Re-) building the future.

Ga voor meer informatie naar:
www.rockwool.nl/mvo

MVO is ’here to stay’. Het is inmiddels vanzelfsprekend geworden om MVO in alle 
sectoren en op alle niveaus in het bedrijfsleven op te nemen. Als ambassadeur van 
Denemarken in Nederland ben ik er trots op dat ROCKWOOL Benelux dit verslag 
uitbrengt en daarmee bijdraagt aan het verduurzamen van haar waardeketen.
Meerwaarde voor het milieu, de mensheid en voor winstgevendheid. In het kort: 
geheel gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering.
 
Zijne Excellentie Ole Moesby, Ambassadeur van Denemarken
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Als wereldwijde onderneming verwachten we van onze 
werknemers dat zij zaken doen op een ethische en ver-
antwoorde wijze. Daarom hebben we een handboek over 
bedrijfsethiek geïmplementeerd waarin onderwerpen 
als omkoping, fraude, eerlijke concurrentie en witwas-
sen aan de orde komen. In december 2015 hebben we 
de medewerkers van ROCKWOOL een ethiek training 
aangeboden via een e-learningcursus en een plenaire 
bijeenkomst.

Bovendien hebben we een Centraal Meldpunt 
voor Ongewenste Om-
gangsvormen ingesteld. 
Online kan op anonieme 
wijze melding worden 
gemaakt via Intranet. 
De meldingen worden 
door een onafhankelijke 
externe expert beoor-
deeld en waar nodig 
wordt er opvolging aan 
gegeven.

seks
uele

intim
idati

e

discri
minatie

pesten

agressie

bedreiging

Ben jij slachtoffer of getuige van 
ongewenst gedrag? Meld dit via de link: 

http://meteenmelden.rockwool.nl
of via de button op het intranet 

van ROCKWOOL Benelux.

ROCKWOOL Benelux Holding wil deel uitmaken van de 
samenleving waarin zij opereert, onder andere door het 
ondersteunen van lokale initiatieven. Elk jaar wordt de 
werknemers in Roermond de keuze geboden om hun 
kerstpakket in te ruilen voor een geldbedrag dat aan een 
goed doel wordt gegeven. Dit jaar leverde dit 7500 euro op 
voor een donatie aan de stichting Wigwam die vakanties 
mogelijk maakt voor kinderen met een beperking.

We zijn ook gaan samenwerken met de ‘Roermondse 
Uitdaging’. Dit is een initiatief waarbij bedrijven aan 

charitatieve instellingen en NGO’s worden gekoppeld. 
De bedrijven leveren hun expertise en producten aan 
en in ruil daarvoor doen de charitatieve instellingen 
iets terug. Via dit initiatief hebben we verschillende 
charitatieve instellingen met isolatiemateriaal en ons 
deskundige advies geholpen. Zo is bijvoorbeeld het 
clubhuis van de lokale Scoutinggroep geïsoleerd en 
in ruil daarvoor hebben zij sneeuw geruimd bij een 
verzorgingstehuis. Zo hebben we deze winter voor zowel 
ouderen als jongeren het wat aangenamer gemaakt!

 

ETHIEK EN GOED GEDRAG  
ECHT GEÏNTEGREERD

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

SAMENWERKEN MET
NGO NATUUR & MILIEU:
HET IDEE VAN 'GEVEN'

De gelukkige winnares van een maatwerk  
energieadvies  mocht een kennis nomineren 
voor een (klus)cheque van 1000 euro. Via dit 
initiatief blijft ROCKWOOL Benelux bewustzijn 
creëren over het feit dat isoleren veel meer is 
dan alleen energie besparen. Het gaat om com-
fortabel wonen. Met de online campagne heb-
ben we zo'n 1,28 miljoen mensen bereikt en 
meer dan 6.500 mensen hebben de website be-
zocht.

 

ROCKWOOL BENELUX
LEVERT 2.300 M2 VOOR 
HET LEONTIENHUIS

Het Leontienhuis is een initiatief van oud-
profwielrenster Leontine Zijlaard – 
Van Moorsel. Het is een inloophuis waar 
jongeren bijeenkomen en steun krijgen om via 
coaching en begeleiding  eetstoornissen het 
hoofd te bieden. Het Leontienhuis is op 9 juli 
2015 officieel door koningin Maxima geopend. 
Wij vonden het geweldig dat we bij mochten 
dragen aan het verwezenlijken van de droom 
van Leontien en we hopen dat het Leontienhuis 
veel positieve impact gaat opleveren!
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U HOEFT ONS NIET 
OP ONS WOORD TE GELOVEN

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme 
Directeur van het Institute for Sustainable 
Innovation & Development

Dr. Karen Maas
Academic Director Impact Centre Erasmus

Drs. Marga Hoek MBA
CEO De Groene Zaak, Bestuursvoorzitter Het Groene Brein,
Voorzitter ROCKWOOL Externe Reviewcommissie

Prof.dr.ir. Jan Rotmans
Hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit
en oprichter van Urgenda, Drift en ICS

Sabine Denis,
Co-Executive Officer,
The Shift

Prins Carlos

Enkele jaren geleden was een Nederlands bedrijf 
genomineerd voor een MVO award. De CEO deelde zijn 
dilemma met mij. Enerzijds was hij natuurlijk trots op de 
nominatie, maar anderzijds vond hij MVO een overbodig 
onderwerp. “Zaken doen op een verantwoordelijke wijze 
is de enige manier om zaken te doen” het zou gewoon 
moeten zijn. Ik ben het daar volledig mee eens en 
realiseer me tegelijkertijd dat bedrijven en consumenten 
verhalen, voorbeelden en feiten nodig hebben, zoals 
gepresenteerd in dit ROCKWOOL Benelux MVO verslag, 
om bewust te worden van de rol die bedrijven in onze 
samenleving kunnen en zouden moeten vervullen.

Karen Maas

ROCKWOOL Benelux heeft dit jaar een enorme stap 
voorwaarts gezet. Ze hebben keuzes gemaakt in materiële 
onderwerpen en rapporteren nu over die zaken die er toe 
doen. Interessant is dat ROCKWOOL Benelux dit jaar de 
impact van het bedrijf en haar producten in kaart heeft 
gebracht. Niet alleen hoeveel materiaal is verkocht, maar 
ook wat dat betekent voor bijvoorbeeld het verbeteren van 
de veiligheid en daarmee het reduceren van brandgevaar, 
het verbeteren van het binnenklimaat en daarmee een ver- 
betering van de prestaties van leraren en leerlingen. Ik kijk 
uit naar de verdere initiatieven van ROCKWOOL Benelux 
om hun maatschappelijke impact nog specifieker in kaart 
te brengen en dat ook in strategische besluitvorming 
mee te nemen om het verder te versterken. Een integrale 
aanpak waarin maatschappelijke impact in de kern zit van 
het ROCKWOOL Benelux business model zal het beste 
resultaat opleveren voor het bedrijf én de maatschappij. 

Sabine Denis

We feliciteren ROCKWOOL Benelux met haar derde MVO 
verslag. Het verslag getuigt van een goed gedefinieerde 

en gestructureerde interne reflectie met duidelijke 
doelstellingen. Deze reflectie is een noodzakelijke 
voorwaarde voor een implementatie van een wereld-
wijde strategie en de juiste wijze om als ROCKWOOL om 
te gaan met de vele MVO onderwerpen. De strategie is 
afgestemd op de ‘Sustainable Development Goals’ van de 
United Nations en laat zien waar ROCKWOOL producten 
het verschil kunnen maken. De value creation slide, mede 
gebaseerd op ‘Assessing and Qualifying the Social Impact 
of Buildings’ (AQSI tool) is ‘first in class’ te noemen. 
We zijn ervan overtuigd dat dit een inspiratie zal zijn voor 
veel bedrijven.

Marga Hoek

Het ROCKWOOL Benelux MVO verslag is – wederom – 
een duidelijk en uitgebreid verslag. Ten opzichte van het 
vorige verslag zijn sterke verbeteringen doorgevoerd. Er 
ligt nu meer nadruk op strategie en de vertaling daarvan 
naar accounting.
Zowel feiten als cijfers zijn op een aantrekkelijke manier 
gepresenteerd in hun business context waardoor een 
helder beeld ontstaat van het verhaal achter de getallen. 
Ik feliciteer daarom ROCKWOOL Benelux – wederom – 

met hun voortgang op kwaliteit van het MVO verslag. En 
nog meer met het feit dat ze de beoordelingen van het 
external review committee – zeer vereerd daar de voorzit-
ter van te mogen zijn - laten zien wat getuigt van een 
sterk lerende houding en het vermogen te reflecteren op 
de eigen prestaties. Aangezien deze ‘lerende’ reis belang-
rijker is dan de bestemming, groeit mijn vertrouwen in 
het strategische denken, handelen en verslaglegging van 
ROCKWOOL Benelux.

Jan Rotmans

Mijn waardering voor wat ROCKWOOL Benelux heeft 
gepresteerd de afgelopen jaren op het gebied van duur-
zame innovatie. ROCKWOOL is zeker een koploper onder 
de toeleveranciers in de wereld van duurzaam bouwen. 
Alleen met complimenten komt ROCKWOOL Benelux 
niet verder in haar transitie naar een volledig duurzaam 
bedrijf, daarom wil ik heel graag de dialoog aangaan met 
ROCKWOOL Benelux om nog veel verder te gaan in het 
transitieproces dan zij nu al doet, door mede verantwoor-
delijk te zijn voor de belangrijkste en meest urgente transi-
tie - een energieneutrale gebouwde omgeving -in Neder-
land in een leidende en beslissende rol, als kantelaar.

“ STERK LERENDE HOUDING EN HET VERMOGEN  
TE REFLECTEREN OP DE EIGEN PRESTATIES” 

35
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-6.000 EUR
maatschappelijke betrokkenheid
in vergelijking met 2014

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID
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in vergelijking met 2014
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Aard van de klacht 2013 2014 2015 ◊

Geur 1 0 0

Geluid 2 0 0

Stof 1 2 1

Overige 0 0 0

EXTERNE KLACHTEN
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◊ :  De met een ◊ gemarkeerde cijfers over 2015 zijn opgenomen in de reikwijdte van de assurance door Deloitte. 
Zie het Assurance-rapport voor nadere informatie. De indicatoren worden beschreven in het hoofdstuk 
Definities en afkortingen.

*   FRA: aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren

Indicator Unit 2013 2014 2015

Aantal werknemers Aantal personen 1.146 1.142 1.130

Aantal mannelijke werknemers Aantal personen 1.014 1.008 987

Aantal vrouwelijke werknemers Aantal personen 132 134 143

Gemiddelde leeftijd Jaar 48 48 49

Gemiddeld aantal jaren in dienst Jaar 17 17 18

Aantal werknemers met een contract voor 
bepaalde tijd

Aantal personen 21 18 22

Aantal werknemers met een contract voor 
onbepaalde tijd 

Aantal personen 1.125 1.124 1.108

Opleidingsuren Uren 13.014 21.400 16.148

Opleidingskosten Euro 142.536 310.655 404.615

Verloop op vrijwillige basis Aantal personen 78 33 53

HR-KENGETALLEN

Belangrijkste kengetallen (in miljoen EUR) 2013 2014 2015

Netto omzet 320,0 349,8 374,3

EBIT 37,1 37,1 37,9

Winst na belasting 28,6 28,1 28,6

Operationele cash flow 29,3 31,2 41,1

Investeringen in vaste activa 31,1 11,8 9,7

FINANCIËLE KENGETALLEN
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Theater 'De Stoep' in Spijkenisse. ROCKWOOL Tauroxx platdak

isolatie - brandveilige en akoestische prestaties.
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To: The stakeholders of ROCKWOOL B.V.

Engagement and responsibilities

We have performed a limited assurance engagement on 
five Key Performance Indicators (use of materials, energy 
efficiency, air emissions (of NOx, SO2, NH3, CO2), FRA 
score and number of external environmental complaints), 
further indicated as KPIs, as listed on page 36-40 of the 
annual 'Corporate Social Responsibility 2015' report 
(hereafter ‘the Report’) of ROCKWOOL B.V. (‘Company’).

Limitations in our scope

The Report contains prospective information, such as 
ambitions, strategy, targets, expectations and projections. 
Inherent to this information is that actual future results 

INDEPENDENT LIMITED 
ASSURANCE REPORT ON FIVE KEY 
PERFORMANCE INDICATORS 
INCLUDED IN THE 'CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 
2015' OF ROCKWOOL B.V.

may be different from the prospective information and 
therefore may be uncertain. We do not provide any 
assurance on the assumptions and feasibility of this 
prospective information.

Comparative periods

We did not carry out any limited assurance procedures on 
the KPIs of the comparative periods.

Management’s responsibility

Management of the Company is responsible for the 
preparation of the Report including the selection and 
application of acceptable reporting criteria for the five KPIs 
and the presentation of the five KPIs in accordance with 
the accounting policies as presented on page 108-109 of 
this Report. Furthermore, management is responsible 
for such internal control as it determines is necessary to 
enable that the preparation of the Report that is free from 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express a conclusion on the 
Report based on our review. We conducted our review 

in accordance with Dutch law, including the Dutch 
Standard 3000 “Assurance engagements other than 
audits or review engagements of financial statements” 
(NV COS 3000). This requires that we comply with ethical 
requirements and that we plan and perform our work to 
obtain limited assurance whether the reported KPIs are 
free from material misstatements.
A review is focused on obtaining limited assurance. The 
procedures performed in obtaining limited assurance 
are aimed at the plausibility of information which does 
not require the same exhaustive gathering of evidence 
as in engagements focused on reasonable assurance. 
The procedures performed consisted primarily of making 
inquiries of management and others within the company, 
as appropriate, applying analytical procedures and 
evaluating the evidence obtained that the five KPIs are not 
materially misstated. Consequently, a review engagement 
provides less assurance than an audit. 
We believe that the evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our 
conclusion. 

Procedures performed

Our main procedures included the following:
  Evaluating the acceptability of the reporting criteria for 
the five KPIs and their consistent application;

  Reviewing internal and external documentation to 

determine whether the information as included in the 
five KPIs , including the presentation and assertions 
made, is substantiated adequately;

  Reviewing the processes for data collection and 
processing of the other information, including the 
aggregation of data to the five KPIs in the CSR report 
2015;

 Performing analytical procedures (analytical reviews);
  Interviewing management and relevant staff 
responsible for the five KPIs at corporate level. 

Conclusion

On the basis of the procedures we have performed 
nothing has come to our attention that causes us to 
believe that the five KPIs in scope of our assurance 
engagement, as presented on page 36-40 of this Report, 
have not been prepared in all material respects in 
accordance with the accounting policies applied by the 
Company.

Amsterdam, June 23rd 2016
Deloitte Accountants B.V.

P.W. Seinstra

EXTERNAL
ASSURANCE
REPORT
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VERDERE INFORMATIE 
EN ANDERE VERSLAGEN EN 
RAPPORTEN
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: hannie.stappers@rockwool.com

www.rockwool.nl/mvo

www.rockwool.nl/csr

www.rockwool.be/rse

sustainability.rockwool.com

www.rockwool.com/sustainability/
sustainability+reports

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

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

www.rockwoolfonden.dk/en/

www.rockwool.com/investor/results/annual+reports

Schmidt Zeevis Rotterdam b.v, ROCKWOOL Caproxx Energy platdak isolatie - brandveilige en akoestische prestaties
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WAT MAG U IN 2016
VAN ONS VERWACHTEN?

DILEMMA: 
DIK OF DUN
VERSLAG

Als wij een verslag schrijven, willen we zo transparant mogelijk zijn. Daarom geven we gedetailleerde informatie. Maar te veel informa-
tie kan de transparantie juist verslechteren, omdat het voor stakeholders lastig wordt de informatie te doorgronden. Dit is voor ons een 
dilemma. Wij willen inspelen op de informatiebehoeften van al onze stakeholders, maar we willen ook voor een bepaalde focus in ons 
verslag gaan en alleen over materiële onderwerpen berichten. Dit jaar hebben we getracht daar een goede balans tussen te vinden. Op 
basis van dit verslag gaan we het gesprek met onze stakeholders opnieuw aan om te bepalen of we op de goede weg zijn en ons verslag 
een specifieke focus moeten blijven meegeven, of dat er behoefte is aan bredere en meer gedetailleerde informatie.

Dick Snellenberg
Finance

Jos Dumoulin
Operations

Otto Guth
HR

Erwin Prins
ROCKWOOL Benelux

‘ Evenwicht tussen de 
duurzaamheid van morgen en 
winst vandaag’

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) zorgt voor stabiliteit op de lange ter-
mijn en bevordert de relaties met stake-
holders, met name die met de medewer-
kers en de klanten. MVO wordt gedefinieerd 
als “het integreren van sociale en milieu-
aspecten in het gehele bedrijf”. Dit gaat over 
het concurrentievermogen van het bedrijf 
op de lange termijn, de ‘license to operate’. 
Ook in 2016 ondersteunen we onze klanten 
met de meest duurzame oplossingen met 
milieu-, sociale en economische impact.

Bedrijven die de bedrijfswaarden en de persoon-
lijke waarden van de medewerkers met elkaar 
integreren zijn het meest succesvol in de toe-
komst. De meeste mensen willen werk doen dat 
bijdraagt aan de maatschappij en bij voorkeur bij 
een bedrijf waarvan ze de waarden en normen 
delen en waar met hun eigen visie rekening wordt 
gehouden. In 2016 peilen we daarom in het kader 
van ons overleg met de vakbonden, de OR en de 
HR-afdeling de mening van onze werknemers 
over duurzaamheid. Dit zal gedaan worden via 
persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken en 
een enquête. De resultaten worden meegenomen 
in het HR-duurzaamheidsprogramma.

‘Waarden doen ertoe’‘ Efficiënte, groene en veilige 
productie’

Ons grootste magazijn en onze 
buitenopslag zijn van ledverlichting 
voorzien. Ons wegvervoer is nu efficiënt 
afgestemd op de spoorwegverbinding 
met Scandinavië en om transport-
kilometers te verminderen maken we 
meer gebruik van onze Ecocombi-
vrachtwagens. Dit alles zorgt ervoor 
dat we volledig op koers liggen met de 
efficiency van onze bedrijfsactiviteiten 
en met onze milieutargets. Onze pri-
maire focus wordt nu een veilige werk-
plek, waarbij we het aantal incidenten 
verder terugdringen.

Wij willen onze financiële en niet-fi-
nanciële informatie meer integreren en 
tegelijkertijd onze verslaglegging over 
impact verbeteren. Om de betrouw-
baarheid te versterken van de resul-
taten die wij delen, hebben we Deloitte 
gevraagd voor de assurance ervan. Dit 
is niet omdat we onze eigen gegevens 
niet vertrouwen, maar we willen onze 
stakeholders extra zekerheid bieden 
dat onze gegevens met een gerust hart 
voor besluitvorming en beoordelingen 
gebruikt kunnen worden.

‘ Vervolgstappen op het 
gebied van verslaglegging’

Nicolas Limbach
ROCKPANEL

Hub Janssen
GRODAN

Edwin den Breejen
ROCKFON

Frank Ove Larsen
ROCKWOOL
Technical Insulation

Jeroen Ebus
LAPINUS FIBRES  

Naast ROCKWOOL Benelux zijn er ook System OpCo's actief in Roermond.
Zij zijn wereldwijd actief; wij stellen de eindverantwoordelijken hier aan u voor.
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ROCKWOOL 
WAARDECREATIE

P L AT T E DAK E N

T E CH N I S CH E I S O L AT I E  E N 
BR AN DWE R E N D E TO E PASS I N G E N 

DOE-HET-ZELF

ALGEMENE BOUW

48
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OUTPUT & IMPACT*
Milieu en maatschappelijke 

waarde Economische waarde

Zie voor een nadere onderbouwing het hoofdstuk
'Onderbouwing van waardecreatie door OpCo's' 

Impact van ROCKWOOL Benelux

* De maatschappelijke kosten in dit overzicht zijn berekend aan de hand van cijfers van de WHO (Disability Adjusted Life Years) 1 Gebaseerd op de productiecijfers van 2015          2 CO2 / € 20 euro
3 Hierbij is geen rekening gehouden met indirecte kosten (bijv. werkeloosheid)

Vermeden maatschappelijke 
kosten in woningbouw€ 7.400.000

€ 12.000.000 Vermeden brandweerkosten 
utiliteitsgebouwen

€ 43.000.000
€ 47.000.000 Vermeden verzekeringspremie 

utiliteitsgebouwen

Vermeden kosten waarborgen 
bedrijfscontinuïteit 3

Fijnstofvermindering

19.4000 kg
PM10 eq

Branden in 
utiliteitsgebouwen

Verloren gegaan 
vastgoed

Failliete MKB 
bedrijven

7.705 
533.000 m2

645

Woningbranden 6.592
71% Van al het (dodelijk) 

letsel bij brand doet 
zich in woningen voor

7,8¹   PJ  =  30% EED

Nationaal publieke data

Leven en 
eigendom

Dodelijke slachtoffers door 
brand in gebouwen

37.148
500

12%
673

42 7%
7%
7%

2%

Voorkomen faillisementen 
MKB bedrijven

m2

Branden

Branden

=

=

=

Jaarlijkse fijnstofemissie door 
dieselauto's in Nederland360.000

440.000 ton
olie-eq

Energiebesparing
Jaarverbruik per hoofd van 
de bevolking88.000

1.300.000 ton
CO2-eq

CO2 verlaging
Jaarlijkse CO2 emissie 
Nederlandse huishoudens163.000

€ 26.000.0002

Gezonde levensjaren van 
inwoners van Nederland

Voorkomen branden 
utiliteitsgebouwen

Voorkomen verloren 
gegaan vastgoed

Voorkomen 
faillisementen

Milieukosten

30%

Milieu

VEILIGHEID

JAARLIJ KS E IMPACT

TOEGEVOEGDE WAARDE INPUT
Onze belangrijkste oplossingen
 
ROCKWOOL Benelux biedt diensten en expertise aan voor isolatie-oplossingen voor alle 
aspecten van woon- en utiliteitsgebouwen. Terwijl de ROCKWOOL Group wereldwijd actief is, 
richt ROCKWOOL Benelux zich vooral op de Benelux-markt.

Onze toegevoegde waarde

Door het duurzame karakter van onze producten worden woningen, kantoren, scholen en zieken-
huizen betere plekken om in te wonen, werken, leren en genezen. Plekken die daardoor eveneens 
bijdragen aan het verduurzamen van de omgeving.
Veel materialen hebben isolerende eigenschappen. Het aantal materialen dat daarnaast ook nog 
brandveiligheid en geluidsabsorptie biedt, is aanzienlijk kleiner. Het gedeelte dat aantoonbaar 
gemakkelijk 50 jaar of langer meegaat en gedurende de hele levensduur zijn eigenschappen 
behoudt, is nog veel kleiner.

People + Planet = Profit

Afgezien van de emotionele stress, het leed veroorzaakt door een brand of de sociale impact van 
geluidsoverlast, is er ook sprake van een fikse kostenlast. Deze kan aanzienlijk worden verlaagd. 
Dit hebben wij in kaart gebracht voor de thema’s veiligheid en gezondheid. Er is berekend wat de 
besparingen / vermeden kosten in Nederland zijn aan de hand van de productiecijfers van 2015 
van ROCKWOOL Benelux. Dit is onze eerste poging om bewustzijn te creëren over het bepalen 
van de maatschappelijke kosten. Stakeholders kunnen nu zelf aan de hand hiervan maatschap-
pelijke kosten-batenanalyses opstellen. Feedback is welkom!

Isoleren is veel meer dan alleen maar energie besparen of de uitstoot van CO2 en fijnstof 
verlagen. Maar dat neemt niet weg dat de producten van ROCKWOOL Benelux nu al een 
belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de Europese Richtlijn 
Energie-efficiëntie (EED) in Nederland.

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux Holding. 
We investeren in onze mensen door middel van training, 
ontwikkeltrajecten en door de principes van duurzame 
inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL 
Benelux. Wij investeren veel in R&D voor processen en voor 
onze producten, diensten en oplossingen. Ook hebben we 
patentrecht op een groot aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fa-
briek, onze mensen en R&D. Andere financiële waarden waar-
van we gebruikmaken zijn de financiële omzet en inkomsten.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons belangrijkste 
kapitaal) is onze fabriek in Roermond.

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen 
op scholen, rondleidingen door onze fabriek, rondetafels met 
deskundigen en speciale evenementen met stakeholders. Onze 
merkwaarde is hoog vanwege een goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuur-
lijke gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.
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OUTPUT & IMPACT*

Milieu en maatschappelijke waarde Economische waarde

4 Volgens de World- en Dutch Green Building Council publicatie: 
Health, Wellbeing and Productivity in offices

Huidige status: geen kwantitatieve milieu- 
en gezondheidsdata beschikbaar.

Huidige status: geen kwantitatieve milieu- 
en gezondheidsdata beschikbaar.

Impact van ROCKWOOL BeneluxHEALTH
Noise protection and indoor climate

Van de klachten 
is binnenklimaat 
gerelateerd68%

Sterfgevallen in verband 
met geluidsoverlast620

Prestatieverlies 
door afleiding 
door geluid 466%

Gevallen van ernstige 
geluidsoverlast727.000

33.700 Ernstige 
slaapproblemen

Nationaal publieke data

280.000

35.000

13.000
228

Beschermen 
tegen geluids-
overlast

Binnenklimaat

Gezonde 
levensjaren van 
inwoners van 
Nederland

28% € 1.100.000.000 Vermeden 
maatschappelijke 
kosten in woningbouw

€ 150.000.000 Vermeden 
productiviteitskosten 
werknemers

€ 58.000.000 Vermeden maatschap-
pelijke kosten

€ Vermeden maatschap-
pelijke kosten

€ 17.200.000 Vermeden 
productiviteitskosten 
leerkracht

Kantoor-
personeel

Gevallen van 
geluidsoverlast

Slaap-
problemen

Sterfgevallen

56.000
4.000

Studenten

Leerkrachten

140.000 Woningen

Kantoren & 
scholen

Betere 
prestatie9%
Aantal mensen 
dat beter 
presteert30%
Verbetering 
binnenklimaat28%

JAARLIJKSE IMPACT

Onderbouwingen en geraadpleegde literatuur vindt u 
in de bijlage bij dit verslag.

GEZONDHEID

* De maatschappelijke kosten in dit overzicht zijn berekend aan de hand van cijfers van de WHO 
(Disability Adjusted Life Years)

Doorkijk naar de toekomst
WAT Z IJN DE VOORDELEN WANNEER ALLE ONGEÏSOLEERDE GEBOUWEN MET ROCKWOOL GEÏSOLEERD ZOUDEN WORDEN 

Niets doen is geen optie: in 2030 zal het percentage slachtoffers door brand onder de 65-plussers 
met 62% toenemen. In 2020 zal isolatiemateriaal ongeveer 50% van het gebouwvolume uitmaken. 

Brandveilige isolatie is daarom cruciaal.

POTENTIAL IMPACT*

GEZONDHEID & 
VEILIGHEID

Potentieel gezonde 
levensjaren

Potentiële 
prestatieverbetering

52%
9%

Impact

Milieu

Gezondheid en
veiligheid

Fijnstofvermindering
kg PM10-eq266.000

600.000
1.800.000 CO2 verlaging 

ton CO2-eq

Energiebesparing 
ton olie-eq

Sterfgevallen door 
brand en geluid

Potentieel voorkomen 
faillissementen MKB 
bedrijven door brand10%

50%
50%

Geluidsgerelateerde 
gezondheidseffecten

Potentieel voorkomen 
verloren gegaan vastgoed10%52.000 m2 verloren gegaan 

vastgoed

€ 36.000.0005

Milieukosten

€ 1.652.250.000 Potentieel bespaarde 
maatschappelijke kosten 
woningbouw

€ 165.000.000 Potentieel bespaarde 
productiviteitskosten

€ 64.000.0002

€ 65.000.000 Potentieel bespaarde 
premiekosten

€ 17.000.000 Potentieel bespaarde 
brandweerkosten

Potentieel voorkomen 
branden10%770 Branden in 

utiliteitsgebouwen

65 Faillisementen MKB 
bedrijven door brand

28,3¹  PJ  VAN 29 PJ  =  +/-  100% EED

POTENTIËLE JAARLIJKSE IMPACT ROCKWOOL BENELUX

5 Gebaseerd op de huidige CO2 prijs

* De maatschappelijke kosten in dit overzicht zijn berekend aan de hand van cijfers van de WHO 
(Disability Adjusted Life Years)
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ROCKFON 
WAARDECREATIE

ACO U S T I C CE I L I N G S S O LU T I O N S

CASE ROCKWOOL

Het RockZero Daksysteem, gemaakt van steenwol, 
combineert een hoge isolatiewaarde, dampopenheid, 
brandveiligheid, een verbeterd zomercomfort en 
geluidsisolatie in één. 

Het daksysteem kent geen koudebruggen, omdat de 
buitenzijde geheel is ingepakt met een goed beloopbare 
en drukvaste ROCKWOOL isolatieplaat. De hoge 
isolatiewaarde in combinatie met PV panelen maakt het 
systeem uitermate geschikt voor energieneutraal bouwen. 
De PV panelen zorgen daarbij dan voor een volledige 
dakdichting, waardoor dakpannen overbodig worden. 
Deze geïntegreerde oplossing leidt tot een optimaal 
materiaalgebruik en daarmee een gunstige milieuprestatie 
op gebouwniveau. 

Doordat er steeds energiezuiniger gebouwd wordt, gaat 
oververhitting in de zomer een steeds grotere rol spelen. 
De gunstige warmtecapaciteit van steenwol zorgt ervoor 
dat in de zomer de temperatuur onder het dak minder 
hoog oploopt, dat zeker de nachtrust in de zomer ten 
goede komt!
De dampopen eigenschappen zorgen ervoor dat vocht ook 
afgevoerd kan worden via de RockZero dakconstructie. Een 
goede vochthuishouding draagt bij aan de voorkoming van 
schimmelvorming en een betere binnenluchtkwaliteit. 

ROCKZERO® DAKSYSTEMEN: EEN GEZOND, VEILIG, 
MILIEUVRIENDELIJK ÉN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT

Het systeem bestaat voor het grootste deel uit hout en 
ROCKWOOL steenwol. Van hout is bekend dat het goed te 
recyclen is. ROCKWOOL steenwol is voor 100% recyclebaar 

en wordt gebruikt als secundaire grondstof bij de productie 
van nieuwe steenwol. 

Hoge isolatiewaarden: 
Rc 7, 8, 9 en 10+

Luchtdicht en dampopen

Hoge warmte-
accumulatie

Ideaal geschikt voor PV 
panelen als volledige 
dakisolatie/dakdichting

Geen koudebruggen

Onbrandbare 
isolatie

Hoog akoes-
tisch comfort
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INPUT

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux Holding. We 
investeren in onze mensen door middel van training, ontwikkeltrajecten 
en door de principes van duurzame inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL Benelux. 
Wij investeren veel in R&D voor processen en voor onze producten, 
diensten en oplossingen. Ook hebben we patentrecht op een groot 
aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fabriek, onze 
mensen en R&D. Andere financiële waarden waarvan we gebruikmaken 
zijn de financiële omzet en inkomsten.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons belangrijkste 
kapitaal) is onze fabriek in Roermond.

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen op scholen, 
rondleidingen door onze fabriek, rondetafels met deskundigen en speciale 
evenementen met stakeholders. Onze merkwaarde is hoog vanwege een 
goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuurlijke 
gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.

TOEGEVOEGDE WAARDE
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

Een aantal factoren, zoals akoestiek, luchtkwaliteit, (dag)licht en thermisch comfort, is 
van invloed op de gezondheid, de tevredenheid en de prestaties van kantoorpersoneel. 
Wat betreft geluidsoverlast en akoestisch comfort, toont onderzoek aan dat in de 
hedendaagse kennis-gedreven kantooromgevingen het nagenoeg onmogelijk is 
productief te zijn, voornamelijk door ongewenste afleiding als gevolg van lawaai. 
Dit is dan ook een belangrijke oorzaak van ontevredenheid onder werknemers.

ROCKFON beschikt over een breed productassortiment dat er toe bijdraagt dat 
openbare gebouwen en kantoren betere plaatsen worden om in te leven en te werken, 
met daarnaast een positieve invloed op de gezondheid, het welzijn en de productiviteit 
van de medewerkers, bezoekers of andere aanwezigen in voornamelijk niet-
residentiële gebouwen.

MVO bij ROCKFON

Bij ROCKFON creëren we duurzame producten. We onttrekken niets aan de aarde 
wat de aarde niet zelf kan vervangen. Onze plafondpanelen bestaan voornamelijk uit 
basalt, een in ruime overvloed beschikbare grondstof, en bestaan 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.
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Deze cijfers zijn gebaseerd op twee scenario's. Het ene betreft een kantoor voor 20 personeelsleden van 120 m2, 3 meter hoog, met bakstenen wanden en een hard plafond. Het andere betreft een kantoor voor 20 personeelsleden van 120 m2,, 3 meter hoog, met een plafond van ROCKFON Blanka.

KANTOOR
Een goede licht-, geluids- en luchtkwaliteit 
spelen een belangrijke rol voor de geestelijke 
en lichamelijke gesteldheid van mensen.

Minder geluidsoverlast betekent minder 
gezondheidsrisico's, bijv. irritatie, verstoorde 
slaappatronen en stress gerelateerde gezond-
heidseffecten zoals een hoge bloeddruk, hart- 
en vaatziekten en overlijden. Het verminderen 
van geluidsoverlast is een van de kenmerken 
van ROCKFON.

8%

6%

2%

15%

7%

1-5%
3%

9%

Productiviteits-
verhoging

Productiviteits-
verhoging

Minder 
verzuim

Minder 
klachten

Minder 
irritatie

Minder 
migraine

Minder 
verzuim

Verhoogde
productiviteit

Licht - het gebruik van ROCKFON leidt tot:

Geluid - het gebruik van ROCKFON leidt tot:

Binnenluchtkwaliteit - het gebruik van ROCKFON leidt tot:

Milieu- en sociale impact

OUTPUT & IMPACTOUTPUT & IMPACT

Milieu- en maatschappelijke waarde

Deze cijfers zijn gebaseerd op twee scenario's. Het ene betreft een klaslokaal van 10 bij 10 meter, 3 meter hoog, met bakstenen wanden en een hard plafond en het andere een klaslokaal van 10 bij 10 meter, 3 meter hoog met een plafond van ROCKFON Blanka.

8%

1%

5%

15%

10%

5%

29%

10%

3%

9%

SCHOOL
Een goede licht-, geluids- en luchtkwaliteit 
spelen een belangrijke rol voor de geestelijke 
en lichamelijke gesteldheid van mensen.

Minder geluidsoverlast betekent minder 
gezondheidsrisico's, bijv. irritatie, verstoorde 
slaappatronen en stress gerelateerde gezond-
heidseffecten zoals een hoge bloeddruk, hart- 
en vaatziekten en overlijden. Het verminderen 
van geluidsoverlast is één van de voordelen  
van ROCKFON plafondpanelen.

Productiviteits-
verhoging

Productiviteits-
verhoging

Minder 
luchtwegklachten

Minder 
hoofdpijn

Minder 
irritatie

Betere 
prestaties

Betere 
prestaties

Minder 
verzuim

Minder hoofdpijn/
ziekteverzuim

Minder 
verzuim

Licht - het gebruik van ROCKFON leidt tot:

Geluid - het gebruik van ROCKFON leidt tot:

Binnenluchtkwaliteit - het gebruik van ROCKFON leidt tot:
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ROCKPANEL 
WAARDECREATIEWITH GRODAN, EMISSION FREE GREENHOUSES ARE THE FUTURE

Wageningen University Research Greenhouse 
Horticulture started a project  to demonstrate that 
with current best practice zero-emission green-
house cultivation can become a reality. The project 
is aimed to help commercial growers who hesitate 
to (fully) recycle nutrient solutions. This is often 
due to a lack of knowledge, lack of confidence 
in drain water quality, or technical constraints 
related to drain water collection and cleaning.  
GRODAN, part of a group motivated suppliers, 
participated in this project. 

The set-up of the experiment consisted of a regu-
lar greenhouse as reference and a zero-emission 
greenhouse, both with 120 m2 of cropping area for 
sweet peppers. The results of the experiment show 
that there are no differences in fruit production or 
quality between the zero-emission and the reference 
greenhouse. 

The zero-emission experiment showed that it is 
possible to avoid discharge of nutrients and plant 
protection products to the environment. Starting 
the growing season with nearly sodium free supply 
water is essential, since the accumulation of this 

salt during the growing season is one of the primary 
drivers which leads to growers discharging water 
from their growing system. This meansthat the inert 
chemical nature of mineral wool compared to other 
substrates also makes GRODAN ideally suited to the 

new emission-free system. Another important result 
of the experiment shows that the zero-emission 
compartment has a better water use efficiency as 
it uses 18% less water per kilo of harvested sweet 
pepper. 

Onze akoestische plafond- en wandoplossingen van 
steenwol en metaal zijn een snelle en eenvoudige manier 
om mooie, comfortabele en veilige ruimtes te realiseren. 
Ze zijn gemakkelijk te installeren, duurzaam, en bescher-
men mensen tegen geluidsoverlast en branduitbreiding. 
Hiermee leveren wij een constructieve bijdrage aan een 
duurzame toekomst. Create and Protect zijn onze drijf-
veren. Dit betekent mensen voorop stellen, succes delen 
en vertrouwen niet schaden. Dat is onze keiharde belofte 
aan u. Bij ROCKFON is Create and Protect wat we doen en 
dit is op u geïnspireerd.

In 2015 hebben we een revolutionair nieuw plafondcon-
cept geïntroduceerd onder de naam ROCKFON® Blanka™. 
Dit product is tot stand gekomen na intensief onderzoek 
door onze R&D-afdeling, in samenwerking met klanten en 
architecten. Het resultaat is een uiterst mat en extreem wit 
oppervlak. Specifieke details zijn onder andere:

  ROCKFON Blanka heeft een glad, uiterst mat en extreem 
wit oppervlak met hoge lichtreflectie en lichtdiffusie. 
Dit draagt bij aan energiebesparing en een heldere en 
comfortabele binnenomgeving.

CASUS ROCKFON
GROOTSTE PRODUCTINTRODUCTIE VAN ROCKFON OOIT:
ROCKFON BLANKA

  ROCKFON Blanka-panelen kunnen in elke richting 
 worden geplaatst, waardoor op installatietijd kan 
 worden bespaard; het antistatische oppervlak geeft 
 stof geen kans.

  Door de verbeterde duurzaamheid van het oppervlak is 
ROCKFON Blanka beter bestendig tegen vuil en tegen de 
gevolgen van dagelijks gebruik. Dit verlengt de levens-
duur van dit product.

 
Met deze introductie hebben we ingespeeld op de wensen 
van onze klanten in de Benelux.
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INPUT

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux Holding. We 
investeren in onze mensen door middel van training, ontwikkeltrajecten 
en door de principes van duurzame inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL Benelux. 
Wij investeren veel in R&D voor processen en voor onze producten, 
diensten en oplossingen. Ook hebben we patentrecht op een groot 
aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fabriek, onze 
mensen en R&D. Andere financiële waarden waarvan we gebruikmaken 
zijn de financiële omzet en inkomsten.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons belangrijkste 
kapitaal) is onze fabriek in Roermond. Afgelopen jaren hebben we 
geïnvesteerd in de productiecapaciteit van de ROCKPANEL fabriek, 
waardoor we beschikken over een state-of-the art productiefaciliteit.

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen op scholen, 
rondleidingen door onze fabriek, rondetafels met deskundigen en 
speciale evenementen met stakeholders. Onze merkwaarde is hoog 
vanwege een goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuurlijke 
gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.

TOEGEVOEGDE WAARDE

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.

Brandveilige, 
natuurlijke en 

100% recyclebare 
grondstof

Milieuvriendelijk 
productieproces 

& continue 
verbetering

Maakt gebouwen met 
de beste thermische 

prestatie, beste 
binnenklimaat en 

hoogste brandveiligheid 
mogelijk

Verantwoordelijk 
en eerlijk 

gedrag jegens 
werknemers, 
partners en 

klanten

Lage exploitatie-, 
bouw- en 

installatiekosten

Solide internationaal 
bedrijf met een gezonde 

financiële historie
vormt de basis 

voor betrouwbare 
langetermijnrelaties

Missie ROCKPANEL
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.

Beste duurzaamheidspositie in ons segment

Het duurzaamheidshandvest van ROCKPANEL

Milieu Sociaal Economisch

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.



64

MVO-verslag 2015 - ROCKWOOL Benelux Holding

65

OUTPUT & IMPACT  - MILIEU

De producten van ROCKPANEL zijn onder andere licht van gewicht en gemakkelijk te monteren. Met name deze twee kenmerken leveren een positieve milieu-impact op: 
er is minder transport nodig, de fundering hoeft minder zwaar te zijn, en het materiaal kan zeer goed gerecycled worden.

Positieve milieu-impact van ROCKPANEL

Geventileerde gevels met platen van ROCKPANEL en isolatie van ROCKWOOL hebben een lange levensduur. Aan het einde daarvan kan de geventileerde gevel gemakkelijk 
gedemonteerd en in individuele, volledig te recyclen stromen gescheiden worden.
 

ROCKPANEL Group heeft weer eens laten zien duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben, omdat nu alle 16 bij BRE geregistreerde Durable en Durable ProtectPlus 
gevelplaten een Green Guide A+ score hebben.

OUTPUT & IMPACT - MAATSCHAPPIJ

Geventileerde gevels met platen van ROCKPANEL en isolatie van ROCKWOOL zijn een brandveilige oplossing die de impact van een eventuele brand voor de gebruikers beperkt 
en daarmee maatschappelijke kosten en de verspilling van hulpbronnen minimaliseert.

Esthetische gevelbekleding toegepast in een geventileerde gevel maakt niet alleen renovatie met energiekostenbesparing mogelijk, maar levert ook een hoge maatschappelijke 
waarde: uitgeleefde gebouwen kunnen weer worden getransformeerd tot fraaie blikvangers.

Maatschappelijke waarde van de producten van ROCKPANEL

Milieu- en maatschappelijke waarde

ROCKPANEL is een zeer robuust en flexibel plaatmateriaal dat perfect past bij hedendaagse trends als organische vormen en duurzaamheid, met een sterke nadruk op 
kostenefficiëntie en een korte montagetijd.
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ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION 
WAARDECREATIE

CASUS ROCKPANEL 
In Manchester ligt Collyhurst, een van de ergste 
achterstandswijken in Engeland. In het kader 
van een breed revitalisatieprogramma heeft de 
woningbouwvereniging Northwards Housing hier vier 
flatgebouwen uit de jaren 60 zowel aan de binnen- als 
de buitenzijde grondig laten renoveren. Het project, dat 
werd uitgevoerd door de hoofdaannemer Manchester 
Working Ltd , omvat bouwkundige herstelwerkzaamheden, 
het monteren van nieuwe kozijnen en het monteren van 
ROCKWOOL isolatie en ROCKPANEL Chameleon als 
gevelbekleding.

Deze platen zijn voorzien van een kristallaag die een 
verrassend effect heeft op de kleurbeleving. Afhankelijk 

van het perspectief en de werking van zonlicht neemt 
het product een andere kleur aan. ROCKPANEL werd 
niet alleen gekozen vanwege de esthetische aspecten, 
maar ook vanwege de duurzaamheidsvoordelen. Paul 
Maidment, Head of Home Improvements bij Northwards 
Housing over de projectbenadering: “Als voorlopers op de 
groene agenda vonden wij het belangrijk dat alle producten 
aan onze duurzaamheidseisen voldoen. We hebben een 
kort onderzoek gedaan naar het productassortiment 
van ROCKPANEL en waren onder de indruk van de 
uitstekende Green Guide-scores (red.: milieuclassificatie 
in BREEAM). Bovendien leiden de slijtvastheid en 
onderhoudsvriendelijkheid van ROCKPANEL Chameleon 
tot lagere levenscycluskosten.”
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INPUT

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux Holding. We 
investeren in onze mensen door middel van training, ontwikkeltrajecten 
en door de principes van duurzame inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL Benelux. 
Wij investeren veel in R&D voor processen en voor onze producten, 
diensten en oplossingen. Ook hebben we patentrecht op een groot 
aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fabriek, onze 
mensen en R&D. Andere financiële waarden waarvan we gebruikmaken 
zijn de financiële omzet en inkomsten.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons belangrijkste 
kapitaal) zijn onze fabrieken over de hele wereld.

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen op scholen, 
rondleidingen door onze fabriek, rondetafels met deskundigen en speciale 
evenementen met stakeholders. Onze merkwaarde is hoog vanwege een 
goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuurlijke 
gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.

TOEGEVOEGDE WAARDE

ROCKWOOL Technical Insulation, onderdeel van de ROCKWOOL Group, is 
de marktleider in innovatieve technische isolatieproducten en op steenwol 
gebaseerde oplossingen voor de internationale procesindustrie en 
scheepsbouw- en offshore-markt. Daarom hebben we onze producten in 
twee categorieën ingedeeld:

Ze combineren 
duurzame aspecten
Onze producten maken een 
ongeëvenaarde combinatie van 
milieu- en energiebesparingen, 
geluidsisolatie en brandveiligheid 
mogelijk.

Ze zijn brandveilig
Onze isolatie is een van de veiligste 
materialen bij brand: onbrandbaar 
en er komen geen giftige dampen 
uit vrij.

Ze hebben een positieve 
CO2-voetafdruk
Gedurende de levensduur bespaart 
onze isolatie meer dan 20.000 
maal de CO2 die wordt uitgestoten 
voor de productie ervan.

Ze gaan lang mee
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.

Ze tasten de ozonlaag 
niet aan en draagt niet 
bij aan de opwarming van 
de aarde
Wij gebruiken geen CFK's, HCFK's of 
HFK's. Wij gebruiken gewoon lucht.

Ze zijn rendabel 
Investeren in de isolatie van warme 
pijpleidingen en processen kan 
uiterst winstgevend zijn en levert 
een jaarlijks rendement op de 
investering op.

ProRox
Onze ProRox productlijn bestaat 
uit onze thermische, akoestische, 
brandwerende en energie-
efficiënte isolatie-oplossingen 
voor technische installaties in 
de proces-, scheepsbouw- en 
offshore-industrie.

SeaRox 
SeaRox omvat de volledige 
productlijn voor scheepsbouw 
en offshore voor comfort en voor 
akoestische en brandveilige 
isolatie van schepen en offshore-
platformen.

Waarom producten van ROCKWOOL Technical Insulation? 
Ze beschermen effectief en leveren optimale prestaties tijdens de hele 
levensduur van de installatie. Onze producten zijn uniek:



70

MVO-verslag 2015 - ROCKWOOL Benelux Holding

71

OUTPUT & IMPACT  - 
INDUSTRIËLE OMGEVING

PROROX

De ProRox producten van ROCKWOOL Technical Insulation bieden een breed assortiment steenwol isolatie van hoge kwaliteit voor persoonlijke bescherming, thermische 
en akoestische isolatie voor industriële bedrijven en energiecentrales. Het toepassen van ProRox-isolatie vermindert het aantal ongevallen met ziekteverzuim door 
brandwonden. ProRox isolatie leidt tot minder geluidsoverlast en is er minder risico van gehoorschade en andere veiligheidsrisico's.

 

OUTPUT & IMPACT - MAATSCHAPPIJ

PROROX

Industriële installaties isoleren met ProRox-materialen van ROCKWOOL Technical Insulation vermindert de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof (PM10). Dit draagt bij aan een 
schonere en gezondere leefomgeving.

SEAROX

De nieuwe generatie SeaRox FB 6000 Fire Boards combineert een uitzonderlijke laag gewicht met uitstekende thermische, akoestische en brandprestaties. Het gebruik van 
SeaRox verlaagt het gewicht van schepen en dit leidt weer tot emissiereductie (doordat de efficiency toeneemt). Door de verminderde uitstoot van SO2, NOx en PM10 treden er 
minder negatieve gezondheidseffecten op.
 

ProRox-materialen van ROCKWOOL Technical Insulation zijn een essentieel materiaal voor zonnecentrales waarvan er in Spanje nu 50 met ProRox geïsoleerd zijn. De positieve 
impact van deze centrales in vergelijking met kolencentrales is aanzienlijk.
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GRODAN 
WAARDECREATIE

O P K WE E K

G RO E N T E N THUIS KW EKEN

SIERTEELT

ONBENUT POTENTIEEL IN 
DE EUROPESE INDUSTRIE
Het Fraunhofer-Institut für System- und Innovations-
forschung uit het Duitse Karlsruhe heeft een mede door 
ROCKWOOL Technical Insulation gefinancierd onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden voor energiebesparing 
van de Europese industrie. In het onderzoeksrapport1 
worden ook aanbevelingen gedaan om dit onbenutte 
potentieel te gaan benutten. ROCKWOOL Technical 
Insulation onderstreept het belang van dit rapport dat 
wijst op de noodzaak van meer focus op energiebesparing 
in de industrie, in een jaar waarin 90 % van de Europese 
energiewetgeving op de schop wordt genomen. 

De vraag naar energie vanuit de industrie vertegenwoor-
digt 40% van het totale energieverbruik in de EU, dit is 
inclusief de gebouwen. Deze vraag wordt vooral gedomi-
neerd door de energie-intensieve sectoren (waaronder de 
levensmiddelenindustrie), die verantwoordelijk zijn voor 
bijna 80% van het energieverbruik.
Veel onderzoeken tonen aan dat er nog veel energie 
bespaard kan worden in de industrie door het nemen van 
maatregelen met een korte terugverdientijd. Alom wordt 
erkend dat de positieve voordelen van energie-efficiëntie 
veel verder gaan dan energiebesparing. Volgens een 
onderzoek van het International Energy Agency naar een 

aantal voordelen kan de geldswaarde van die voordelen 
de zuivere energiebesparingseffecten zelfs met 250% 
overstijgen. In het rapport wordt onderzocht hoe ener-
gie-besparingsmaatregelen vaak worden vertraagd of 
tegengewerkt door niet-economische barrières en lage 
prioriteiten. Ondanks dat energieaudits door de Energy 
Efficiency Directive  voor grote ondernemingen verplicht 
zijn, wordt dit maar weinig opgevolgd in de EU.
Met betrekking tot grote ondernemingen, d.w.z. bedrijven 
met meer dan 250 werknemers, doet het Fraunhofer-
instituut de volgende aanbevelingen:

  Verplicht grote ondernemingen om energiebesparings-
maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 
max. 3 jaar; het rapport oppert hierbij ook een paar 
andere benchmarks.

  Maak boetes evenredig aan de economische situ-
atie van een bedrijf, maar ze moeten wel minimaal 
tweemaal de kosten van een energieaudit bedragen.

  Zet een systeem op waarbij bedrijven of auditoren pro-
actief gegevens op bedrijfsniveau moeten overleggen. 

  Eis van de lidstaten dat ze een systeem implementeren 
voor het monitoren van de verbetermaatregelen die 
genomen moeten worden. 

  Grote ondernemingen die een energie- of milieu-

managementsysteem willen implementeren moeten 
voldoende tijd krijgen om dit op te zetten.

De energiebehoefte in de procesindustrie wordt momen-
teel onvoldoende gereguleerd. De mate van industriële 
isolatie wordt vooral bepaald door veiligheidseisen met 
betrekking tot de maximale oppervlaktetemperatuur 
van leidingen en de benodigde procestemperatuur. Nu 
energiebesparing steeds belangrijker wordt, is dit geen 
aanvaardbare situatie meer: het kan niet zo zijn dat de 
overheid de energiekosten van de industrie vrijstellen van 
belastingen zonder de industrie op te dragen om de vraag 
naar energie op rendabele wijze te verlagen. Een low-tech 
oplossing als industriële isolatie zou de industrie overal 
in de EU kunnen helpen om het energiegebruik met 4% te 
verlagen, vaak met een terugverdientijd van minder dan 
een jaar. Helaas worden woorden nog niet altijd in daden 
omgezet.

1      Het verslag “Enhancing the impact of energy audits and energy management in the European Union – A review of Article 8 of the Energy Efficiency Directive” 

is hier te vinden [http://www.eceee.org/policy-areas/Industry/eceeereport-article8review-correctedFormat]
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INPUT

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux 
Holding. We investeren in onze mensen door middel van 
training, ontwikkeltrajecten en door de principes van 
duurzame inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL Benelux. 
Wij investeren veel in R&D voor processen en voor onze 
producten, diensten en oplossingen. Ook hebben we patent-
recht op een groot aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fabriek, 
onze mensen en R&D. Andere financiële waarden waarvan we 
gebruikmaken zijn de financiële omzet en inkomsten.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons 
belangrijkste kapitaal) zijn onze fabrieken in Roermond, 
Malkinia (Polen) en Toronto (Canada).

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen 
op scholen, rondleidingen door onze fabriek, ronde tafels met 
deskundigen en speciale evenementen met stakeholders. Onze 
merkwaarde is hoog vanwege een goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuur-
lijke gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.

Milieu- en 
maatschappelijke 

waarde

Zie voor een nadere onderbouwing het hoofdstuk 'Onderbouwing van 
waardecreatie door OpCo's'.

VEILIGHEID
Eutrofiëring

Waterverontreiniging door landbouw is 
de belangrijkste bron van vervuiling met 
stikstof. Dit veroorzaakt eutrofiëring en 
stimuleert daarmee de groei van toxische 
organismen (zoals cyanobacteriën). Het 
drinken van vervuild water, in aanraking 
komen met oppervlaktewater, het 
inademen van drijfgassen of het eten van 
schaaldieren kan dan de volgende effecten 
hebben:
  het zenuwstelsel, de spijsvertering, de 
luchtwegen en de huid kunnen worden 
aangetast. In allerlei organen kunnen 
zich secundaire effecten voordoen;

  hierbij treden allerlei symptomen 
op zoals vermoeidheid, hoofdpijn, 
diarree, braken, keelpijn, koorts en 
huidirritaties.

In 2002 toonde onderzoek onder 1500 
mensen aan dat 10% ervan klachten 
had of had gehad als gevolg van slechte 
waterkwaliteit. Een voorbeeld:

  In Brazilië (1988) werden 2000 mensen 
ziek door met cyanobacteriën besmet 
drinkwater. Hieraan overleden 88 
mensen.

Het gebruik van GRODAN vermindert het 
gebruik van stikstof met 23,1% in vergelijking 
met grond (casus Ecofys - tomatenteelt)

Verlaagd risico van algengroei en cyanotoxinen 
leidt tot 9% minder gezondheidsrisico's

Het gebruik van GRODAN vermindert het 
gebruik van stikstof met 16,6% in vergelijking 
met kokos

95 kg/ha jaar minder emissie van stikstof in 
het oppervlaktewater

OUTPUT & IMPACTTOEGEVOEGDE WAARDE

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 actief. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Roermond.

GRODAN ontwikkelt oplossingen gericht op Precision Growing; de meest efficiënte en 
effectieve vorm van telen die een maximale opbrengst oplevert en tegelijkertijd het gebruik 
van grondstoffen tot het minimum beperkt. Onze innovatieve steenwolproducten bieden 
optimale condities voor een goede wortelontwikkeling en daarmee gezondere planten met 
een maximale opbrengst. Dit draait volledig om het sturen van de wortelomgeving en de plant 
van zijn exacte behoeften voorzien: perfecte teeltcondities die minder water, voedingsstoffen, 
gewasbeschermingsproducten, energie en grond vereisen. Het is onze missie om Precision 
Growing-technieken voor iedereen beschikbaar te maken.

1. Innovatie
Het is voor ons ook zeer belangrijk dat we onze producttechnologie 
continu verbeteren, gebruikers meer controle over het teeltproces 
geven en nog efficiëntere Precision Growing mogelijk maken. We 
blijven werken aan betere proactieve adviessystemen, zodat onze 
klanten hun Precision Growing beter kunnen monitoren, beheersen en 
implementeren.

2. Sterke organisatie
Een krachtige organisatie met een gedeelde visie is een van de 
belangrijkste voorwaarden voor succes. Daarom zorgen we ervoor dat 
onze medewerkers de juiste trainingen krijgen zodat ze zich kunnen 
ontwikkelen tot beter gekwalificeerde personen.

3. De ervaringen van klanten
Wij verkopen onze producten en diensten aan veel klanten. We hech-
ten veel waarde aan klanttevredenheid, want dit verhoogt ons succes 
in de markten waarin wij actief zijn. Kennis delen is hiervoor essen-
tieel. We werken actief samen met onze klanten en ondersteunen ze 
bij het communiceren van de duurzaamheidsvoordelen van telen op 
steenwolsystemen en Precision Growing in de waardeketen van de 
levensmiddelendetailhandelssector.
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POTENTIAL & TOTAL IMPACT

Focus op duurzame impact

Alhoewel onze focus zich richt op het 
continue verbeteren van onze interne 
processen, wilden we ook inzicht krijgen 
in de impact van onze producten op de 
samenleving. Samen met Ecofys hebben 
we onderzoek gedaan naar de impact van 
één jaarproductie van steenwol voor de 
Benelux in verschillende toepassingen, 
waarbij ook rekening is gehouden met de 
fossiele brandstoffen die gebruikt worden 
bij de productie van steenwol.

==
2015 VERMEDEN EMISSIE (CO2EQ) EMISSIE VAN

jaarlijkse CO2 emissie 
Nederlandse huishoudens

3.000.000 ton
2.000.000 tot 150 tot 350 duizend

=

=

=

=

WATERBESPARING (m3) VAN

VERMEDEN LANDGEBRUIK (ha)

WATER USE OF

OPPERVLAKTE VAN

jaarverbruik water van 
huishoudens

85 miljoen m3

70 tot

3.500 ha
2.800 tot

700 tot 850 duizend

voetbalvelden

4200 tot 5200

Social impact

POTENTIAL & TOTAL IMPACT

Milieu-impact

VEILIGHEID

MILIEU

  In de toekomst leven 3 op de 5 mensen wereldwijd in een stedelijke omgeving. 
Dit verhoogt de voedselveiligheidsrisico's.

  Een van de oplossingen voor verstedelijking is City Farming
 Belangrijke factoren in City farming zijn:
   Behandeling van landbouwchemicaliën door de producenten.
    Zorgvuldige selectie van de locatie, rekening houdend met de bestaande 

lucht-, bodem- of watervervuiling.
    Zorgvuldig gebruik van vaste en vloeibare organische afval toegepast op 

gewassen.

Als de totale jaarproductie van tomaten in Nederland op GRODAN producten geteeld 
wordt, kan dit de volgende besparingen opleveren:

In vergelijking met andere groeimedia zoals kokos en grond draagt het gebruik 
van GRODAN producten bij aan besparingen op waterverbruik, het gebruik van 
meststoffen, de reductie van CO2-emissies en van het gebruik van landbouwgrond. 
Deze besparingen worden gerealiseerd door het gesloten teeltsysteem dat Precision 
Growing mogelijk maakt.

In vergelijking met kokos In vergelijking met grond

GRODAN bespaart 
250.000 m3

GRODAN bespaart 
13.000 ton CO2

GRODAN bespaart ca. 13%

GRODAN bespaart ca. 142 
ha (de productie van het 
materiaal meegerekend)

GRODAN bespaart 
35 miljoen m3 

GRODAN bespaart 
1,2 miljoen ton CO2

GRODAN bespaart ca. 29%

GRODAN bespaart ca. 1430 
ha (de productie van het 
materiaal meegerekend)

Watergebruik

Klimaatverandering

Meststoffen

Landgebruik

GRODAN producten kunnen overal gebruikt worden en er is geen grond voor nodig. 
GRODAN producten zijn schoon inert en er zijn aanzienlijk minder water en meststoffen 
nodig dan bij het gebruik van conventionele teeltsystemen, waardoor schaarse, natuurlijke 
bronnen behouden worden. Hierdoor worden de gevaren van het onjuist gebruik van 
landbouwchemicaliën, water en potentieel schadelijke toepassingen van vast en vloeibaar 
organisch afval beperkt.

Voeding
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LAPINUS FIBRES 
WAARDECREATIE

CASUS GRODAN

Universiteit Wageningen onderzoek glastuinbouw is 
gestart met een project om aan te tonen dat emissievrij 
kweken in kassen mogelijk is. Het project richt zich op 
telers die nog aarzelen om voedingsoplossingen volledig 
te hergebruiken. Vaak is dat te wijten aan te weinig 
kennis, het ontbreken van vertrouwen in de kwaliteit 
van het afvalwater, of technische beperkingen bij het 
opvangen en zuiveren van afvalwater. GRODAN heeft  
als partner aan dit project deelgenomen.

Bij dit experiment is een gewone kas als referentie 
gebruikt en deze is vergeleken met een emissievrije 
kas, elk met 120 m2 teeltareaal voor paprika's. Hierbij is 
aangetoond dat er geen verschillen zijn in de productie 
en de productkwaliteit tussen de emissievrije kas en de 
referentiekas.

Het experiment toonde ook aan dat het niet meer nodig 
is voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 
het milieu te lozen. Het is belangrijk om het teeltseizoen 
te starten met vrijwel natriumvrij water, aangezien de 
ophoping van zout tijdens het teeltseizoen een van de 
belangrijkste redenen is waarom telers tussentijds 

MET GRODAN ZIJN EMISSIEVRIJE KASSEN DE TOEKOMST

water lozen. Door de chemisch inerte aard van steenwol 
is GRODAN uitermate geschikt voor het nieuwe, 
emissievrije systeem. Een ander belangrijk resultaat 

van het experiment is dat het emissievrije systeem een 
efficiënter watergebruik had, waarbij er 18% minder 
water werd verbruikt per kilo geoogste paprika’s.
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TOEGEVOEGDE WAARDE

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 met name geleverd aan de auto-industrie, 
waar permanent behoefte is aan innovatieve producten met toegevoegde waarde voor R&D-
intensieve toepassingen. LAPINUS FIBRES voegt op drie manieren waarde toe voor klanten:

1. Hoogwaardig aanbod
 Zorgeloze supply Chain 
 Hoogwaardige producten
 Maatwerk in dienstverlening
 Een hoog MVO bewustzijn

2. Expertise op hoog niveau
 Toegewijd en geïnspireerd personeel
 Hoog kennis- en expertiseniveau
 Continue focus op innovatie
 Ontwikkeling van werknemers

3. Klantenervaring
 Wereldwijd beschikbaar
 Delen van kennis en ervaring
 Uitgebreid extern netwerk
 Betrouwbaar en flexibel

INPUT

Menselijke waarde
Mensen bepalen het succes van ROCKWOOL Benelux Holding. We 
investeren in onze mensen door middel van training, ontwikkeltrajecten 
en door de principes van duurzame inzetbaarheid te omarmen.

Intellectuele waarde
Innovatie is essentieel voor een bedrijf als ROCKWOOL Benelux. 
Wij investeren veel in R&D voor processen en voor onze producten, 
diensten en oplossingen. Ook hebben we patentrecht op een groot 
aantal van onze producten.

Financiële waarde
We blijven onder andere voortdurend investeren in onze fabriek, onze 
mensen en R&D. De financiële waarde waarvan we gebruikmaken.

Geproduceerde waarde
Onze belangrijkste geproduceerde waarde (of ons belangrijkste 
kapitaal) is onze fabriek in Roermond.

Sociale waarde en de waarde van relaties
We onderhouden onze relaties door middel van opendagen op scholen, 
rondleidingen door onze fabriek, rondetafels met deskundigen en speciale 
evenementen met stakeholders. Onze merkwaarde is hoog vanwege een 
goede naamsbekendheid.

Natuurlijke waarde
Voor ons productieproces maken we gebruik van basalt, natuurlijke 
gassen, cokes, gerecycled materiaal en groene energie.
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OUTPUT & IMPACT* - STOF

De producten van LAPINUS FIBRES zijn bio-oplosbaar. Met name in landen 
waar er nog altijd hoge concentraties biopersistent(e) stof/vezels op de 
werkplek voorkomen, kunnen producten van LAPINUS FIBRES de risico's 
van COPD verlagen.

Niet bio-oplosbare vezels (bio-persistent) worden niet afgebroken in de 
luchtwegen.

OUTPUT & IMPACT* - GELUID

* De maatschappelijke kosten in dit overzicht zijn berekend aan de hand van cijfers van de WHO (Disability Adjusted Life Years)

Als alle auto's in een stad met 100.000 inwoners gebruik zouden maken 
van LAPINUS FIBRES frictiematerialen zou 4% minder mensen overlast 
ondervinden. Dit komt overeen met 9,2 DALY's, de maatschappelijke kosten 
die worden vermeden door het gebruik van LAPINUS FIBRES bedragen dan      
                                             
      per jaar.

40% van de Europese burgers ondervindt overlast door verkeersgeluid. 640.000 
volwassen hebben hier in ernstige mate last van en 290.000 volwassen leiden 
hierdoor aan ernstig slaapgebrek. Volgens onderzoek zijn 84 hartaanvallen per 
jaar het gevolg van blootstelling aan verkeersgeluid (0,3% van het totale aantal 
per jaar). € 690.000

OUTPUT & IMPACT*  - ASBEST

* De maatschappelijke kosten in dit overzicht zijn berekend aan de hand van cijfers van de WHO (Disability Adjusted Life Years)

Het gebruik van LAPINUS FIBRES in frictiemateriaal in Asia Pacific 
zal de asbestconcentratie in de buitenlucht sterk verlagen. Deze 
reductie kan uitkomen op een factor 250.
Het gebruik van LAPINUS FIBRES in frictiematerialen vermindert 
de blootstelling aan asbest in de auto-industrie in Asia Pacific 
en andere landen waar asbest nog steeds wordt gebruikt, tot 
concentraties die lager zijn dan de Unit Risk Levels. Het risico 
kan met een factor 
        worden verlaagd. 500

OUTPUT & IMPACT*  - FIJNSTOF

55% van de niet door uitlaatgassen veroorzaakte stofemissies en 
21% van het verkeersstof is afkomstig van frictieremmen.

LAPINUS FIBRES frictie formuleringen kunnen de slijtage bij remmen 
met 10% verminderen. De PM10-emissie van deze formuleringen kan 
eveneens met 10% afnemen. Dit komt overeen met 12,48 DALY's; door 
het gebruik van deze LAPINUS FIBRES formuleringen kan        
                                               aan maatschappelijke kosten per jaar worden 

vermeden.€ 940.000

De WHO schat dat wereldwijd jaarlijks 107.000 sterfgevallen het 
gevolg zijn van mesothelioom, asbestgerelateerde longkanker en 
asbestose. Volgens deze schatting leidde blootstelling aan asbest 
tijdens het werk in 2005 wereldwijd tot 43.000 sterfgevallen door 
mesothelioom en 7.000 door asbestose.

In Nederland gaan er jaarlijks 12.000 DALY's verloren door COPD en door 
blootstelling aan stof op de werkplek.
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SAMEN INNOVATIEVE EN 
DUURZAME OPLOSSINGEN 
CREËREN!
LAPINUS FIBRES, onderdeel van ROCKWOOL Group, 
hecht veel waarde aan het integreren van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in de langetermijnstrategie van het 
bedrijf en in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Binnen de wereldwijde industrie identificeren wij mondiale 
trends en uitdagingen waarop wij onze ontwikkeling van 
de producten van morgen baseren. Deze innovatieve 
producten worden duurzaam geproduceerd en dragen bij 
aan het verminderen van de impact die de industrie heeft 
op het milieu en de volksgezondheid, en tegelijkertijd 
voldoen ze aan alle veiligheidseisen.

Door zelf te ontwikkelen en onze kennis en expertise te 
delen, dragen wij bij aan het oplossen van de uitdagingen 
waarvoor onze klanten zich gesteld zien.

BIJLAGEN 

GRI-tabel
Managementbiografieën
Onze waardeketen en kernprocessen
Organisatie van MVO

MVO-adviescommissie
Externe reviewcommissie en Assurance
Stakeholderdialoog
Materialiteitsmatrix
Materialiteitsanalyse 

Over dit verslag
Definities en afkortingen
Onderbouwing van de waardecreatie door de OpCo's
  

www.rockwool.nl/mvo
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Indicator Description Page number Remarks

General standard disclosures

Strategy & analysis
G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor 

de organisatie en haar strategie. 
6-7

Organizational profile

G4-3 Naam van de organisatie. ROCKWOOL Benelux Holding

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

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

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is. 4

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm. 4

G4-8 Afzetmarkten. 4

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie. 4-5

G4-10 Samenstelling personeelsbestand. 4-5, 36

G4-11 Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit wordt niet als materiële gegevens gezien en daarom niet in dit verslag opgenomen.

G4-12 Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie. 94-95

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode. 108-109

G4-14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. 96-97 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: www.rockwool.com/about+the+group/corporate+governance/governance+systems/human+rights

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

14, 30-31

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. 
Informatie is 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. 108-109

G4-19 Materiële onderwerpen. 103-107
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G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie.  108-109

G4-21 Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie. 108-109

G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt 
en de redenen voor deze herformulering. 

108-109

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en 
afbakening.

108-109

Stakeholder engagement

G4-24 Betreffende stakeholders. 100-103

G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van stakeholders. 100-103

G4-26 Wijze waarop stakeholders worden betrokken. 100-103

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

100-103

Report profile
G4-28 Verslagperiode. 2015

G4-29 Datum van het meest recente, vorige verslag. 6 juni 2015

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 de GRI G4 kerncriteria (eigen verklaring).

G4-33 Beleid met betrekking tot assurance. 42-43 Het verslag is nu niet in zijn geheel extern getoetst.Op bepaalde gegevensstromen vindt echter wel externe 
controle plaats door Deloitte. Zie daarvoor het desbetreffende hoofdstuk op pag. 83.

Governance
G4-34 Bestuursstructuur. 98-99 ROCKWOOL Benelux Holding is een dochteronderneming van ROCKWOOL International. Het hoogste bestuurs-

orgaan 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 beloningsbeleid onderhoudt voor  
leden van de Board of Directors en Group Management en dat de richtlijnen voor variabele loon- en salaris-
regelingen op Group-niveau de strategie ondersteunen. Het beloningsbeleid en de langetermijn-bonusrege-
lingen 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 beloningen voor 
senior managers. Duurzaamheid en MVO maken (nog) geen dewel uit van de beloning voor zowel de leden van 
de Board of Directors als het senior management. Verdere informatie hierover is te vinden op de pagina's 35, 
46, 65 en 89 in het Jaaverslag. Voor meer informatie: http://www.rockwool.com/files/COM2011/Investor/ 
Results/Annual-Report/2015/ROCKWOOL-International-AS-Annual-Report-2015.pdf

Onze belastingverslaglegging is te vinden op pag. 27, 56, 58, 59, 68, 78, 81, 88 van het Jaarverslag:  
http://www.rockwool.com/files/COM2011/Investor/Results/Annual-Report/2015/ROCKWOOL-International-
AS-Annual-Report-2015.pdf

Indicator Description Page number Remarks Level Indicator Description Page number Remarks

Ethics & integrity
G4-56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en 

gedragsnormen.
32

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.

32, 98-99, 
103-107

Economic performance
G4-EC 1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. Financiële informatie wordt op Group-niveau verstrekt. Zie het jaarverslag:  

http://www.rockwool.com/investor/results/

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

4-5, 18-21, 
24-27, 36-40

89

Indirect economic impacts

G4-EC8 Significante indirecte economische gevolgen. 24-27

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.

18-19, 
103-107

Materials

G4-EN1 Gebruikte materialen op basis van gewicht of volume. 36, 40

G4-EN2 Percentage van gebruikte materialen die als ingangsmaterialen gerecycled worden. 36-40

Energy

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie. 36-39

G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie. 36-39

G4-EN5 Energie-intensiteit. 36-39

G4-EN6 Verlaging energieverbruik. 36-39

G4-EN7 Vermindering van de energiebehoeften van producten en diensten. 18-19

Water

G4-EN8 Totaal waterverbruik per bron. 330,562 m3 leidingwater

Emissions

G4-EN15 Directe broeikasgasemissies (scope 1) 36-39
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Indicator Description Page number Remarks Indicator Description Page number Remarks

G4-EN16 Energie-indirecte broeikasgasemissies (scope 2) 36-39

G4-EN17 Overige indirecte broeikasgasemissies (scope 3) 36-39

G4-EN18 Intensiteit broeikasgasemissies 36-39

G4-EN19 Vermindering broeikasgasemissies 36-39

G4-EN21 NOx, SO2, en andere significante emissies in de lucht. 39

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.  

We hebben 37040 m3 afvalwater geloosd.

G4-EN23 Totaal gewicht van afval per type en verwijderingsmethode. 58% niet-gevaarlijk afval
42% gevaarlijk afval

Products and services

G4-EN27 Omvang van reductie van de milieugevolgen van producten en diensten. 18-19

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.
72,000 €

Training and education
G4-LA9 Gemiddelde aantal uren opleiding per jaar per werknemer per geslacht en per categorie 

werknemers.
36

G4-LA10 Programma's voor vaardighedenmanagement en Leven Lang Leren die de voortdurende 
inzetbaarheid van werknemers ondersteunen en hen bijstaan bij het omgaan met het einde van 
hun loopbaan.

36

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.

46-47

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.

De ROCKWOOL Group ondersteunt de beginselen van de Universele Rechten van de Mens volgens de VN 
en daarom leeft ook ROCKWOOL Benelux Holding deze normen na. Bovendien is het respecteren van de 
mensenrechten als eis opgenomen in de gedragscode die onze leveranciers moeten naleven.

Non-discrimination

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

14-15, 24-27, 
98-99, 

103-105

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.

18-19, 24-
27, 28, 
98-99, 

103-105

Customer health and safety
G4-PR1 Percentage significante product- en dienstencategorieën waarvoor de gezondheids- en 

veiligheidsgevolgen met het oog op verbetering worden beoordeeld.
24-28

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.

28

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.
39

Supplier environmental assessment

G4-EN32 Percentage nieuwe leveranciers die gescreend zijn aan de hand van milieucriteria. 17

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.

22, 99, 
103-105

Employment

G4-LA1 Totaal aantal (nieuwe) werknemers en personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. 36

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.
37
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CV’S EN 
BIOGRAFIEËN 

93

1 2Erwin Prins 
Managing Director ROCKWOOL Benelux 

Jos Dumoulin 
Technical Director ROCKWOOL CWE

Geboren in 1965, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Copenhagen Business School, MBA in General Management 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), 2013 – heden: Minerale Wol Associatie Benelux 
(MWA), 2014 – heden: Voorzitter OMR.

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.

3 4Otto Guth 
HR Director Central Western Europe

Dick Snellenberg 
Director Finance & Facilities ROCKWOOL Benelux

Geboren in 1957, Nederlandse nationaliteit.
Achtergrond: Nyenrode Business University.
Taken en verantwoordelijkheden: HR Director Central Western Europe.
Voorheen: Sinds medio 2015 bij de ROCKWOOL organisatie. Algemeen directeur van 
People Matters BV sinds 1988, met als aandachtsgebieden internationale opdrachten op het 
gebied van M&A, Organisation & People Development en HR Change-management namens 
Private Equity-organisaties. Industry, Finance en Business Services. 
Overige functies met betrekking tot de onderneming: geen.

Geboren in 1961, Nederlandse nationaliteit.
Background: Katholieke Universiteit Brabant, Msc Bedrijfseconomie.
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.

1
4

2
3
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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 

Het zaagafval
wordt gerecycled

Langszaag

Pendulezaag

Briketten en basalt

Spinner

Pendel

Smeltoven

Verzamelen 
van wol

Opstapelen en
 verpakken

HardingsovenPersen

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.

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, hoogovenslakken). 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.

We hebben de waardeketen van ROCKWOOL Benelux 
Holding en ons bedrijfsmodel op de belangrijkste kansen 
en bedreigingen geanalyseerd. Wij voegen als volgt 
waarde toe:

 Eerste stap: inkoop van grondstoffen, met name basalt.  
  Tweede stap: we vervoeren het basalt naar de 
steenwolfabriek in Roermond. 

 Derde stap: we verwerken het basalt tot steenwol.  
  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.

  Vijfde stap: vooral de gebruikers profiteren van de 
positieve impact van onze steenwoloplossingen: 
een lager energieverbruik, bescherming tegen 
geluidsoverlast en brand, een bijdrage aan de 
instandhouding van schaarse hulpbronnen zoals 
water en de mineralen in meststoffen, 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. 

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

Helaas worden er momenteel relatief kleine volumes 
steenwol uit bouw- en renovatieprojecten voor recycling 
geretourneerd, maar wij willen dit zo veel mogelijk 
uitbreiden. Zo biedt GRODAN alle klanten in een aantal 
grote markten al recyclingdiensten aan.

ONZE WAARDEKETEN
EN KERNPROCESSEN



MVO-verslag 2015 - ROCKWOOL Benelux Holding

97

Schakel in de waardeketen Bedreigingen Kansen De benadering van ROCKWOOL Benelux Holding

Winning van grondstoffen Uitputting van grondstoffen

Milieugevolgen van winningsprocessen

Arbeidsomstandigheden voor de arbeiders  
in de steengroeven

Winning vlakbij de fabriek

Onuitputtelijke en recyclebare grondstof

De belangrijkste grondstof voor ROCKWOOL is basalt, een natuurlijk en onuitputtelijk 
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).

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.

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 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.

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.

Toepassing en gebruik van de 
producten

Onduidelijke communicatie door 
ROCKWOOL Benelux Holding 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, veilig 
werken, veilig verbouwen van groente en 
fruit, schaarse hulpbronnen zoals water 
en mineralen in meststoffen in stand 
houden, beschermen etc.

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.

Einde levensduur Productafval

Minder reden tot recyclen omdat basalt 
onuitputtelijk is 

Gesloten kringloop

Extra bronnen voor grondstoffen

Hergebruik van afvalmaterialen uit andere 
branches

Recyclingdiensten: hoewel basalt onuitputtelijk is, zien wij het recyclen van gebruikte 
steenwolproducten als onze verantwoordelijkheid. GRODAN heeft in allerlei markten 
samenwerkingen met externe partners opgezet voor het recyclen van gebruikte 
steenwolproducten. Deze worden op allerlei manieren gerecycled, waaronder als 
grondstof voor bakstenen. Daardoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. 
Steenwolresten van bouwplaatsen worden in onze eigen recyclingfabriek gerecycled. 
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.

KPI's om vorderingen te volgen

•  Nieuwe leveranciers die worden gescreend op 
milieugegevens (%) 

•  Percentage van de belangrijkste leveranciers die de 
gedragscode hebben ondertekend

• Levenscyclusanalyses 
• Score in de Nationale Milieudatabase (NMD)

• Energie-efficiëntie 
• CO2-efficiëntie 
• Efficiënt gebruik van grondstoffen 
• Recyclingpercentage 
• FRA-score
• ISO-certificering

• CO2-emissies transport

• Energieprestaties 
• Maatschappelijke kosten van geluidsoverlast
• Maatschappelijke kosten van brand 
• Lange levensduur

• Recyclingpercentage 
• Geretourneerde pallets 
• Aantal secundaire afvalstromen die afgehandeld worden
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MVO-ADVIES-
COMMISSIE

OMR

OPERATIONS

ROCKFON
System OpCo

ROCKPANEL
System OpCo

GRODAN
System OpCo

RTI
System OpCo

LAPINUS FIBRES
System OpCo

SHARED SERVICES

ROCKWOOL Benelux

EXTERNE 
REVIEW 

COMMISSIE

De Managing Directors van de System OpCo's, zoals hierboven geschetst, zijn niet alleen de 
eindverantwoordelijken, maar ook de lokale vertegenwoordigers. Deze OpCo’s zijn buiten de Benelux 
namelijk ook wereldwijd actief.

De MVO-adviescommissie, bestaande uit vertegen-
woordigers van alle relevante ROCKWOOL-bedrijven 
en concernfuncties, is een belangrijk platform voor 
het coördineren van MVO-onderwerpen. De commissie 
biedt ondersteuning bij het coördineren en het stellen 
van prioriteiten voor MVO gerelateerde onderwerpen en 
activiteiten.

In 2015 is de MVO-adviescommissie driemaal bijeenge-
komen om targets vast te stellen, de materialiteit van 
onderwerpen te inventariseren, te rapporteren over de 
waardeketen, het opstellen van het MVO-verslag en de 
implementatie van beleid te bespreken. Voor dit verslag 
heeft de commissie aan de OMR de aanbeveling gedaan 
voor de waardecreatiemodellen, de assurance, het 
ontwerp en de opzet van het verslag en het vaststellen 
van targets. De adviescommissie heeft aanbevelings-
documenten opgesteld die zijn besproken in de OMR.

Om de legitimiteit en kwaliteit van ons verslag te 
verhogen heeft ROCKWOOL Benelux een externe 
reviewcommissie gevraagd om ons verslag te toetsen. 
De experts die lid zijn van deze reviewcommissie 
vertegenwoordigen het vakgebied MVO en de sectoren 
waarin ROCKWOOL Benelux Holding in de Benelux 
markt actief is. De externe reviewcommissie staat 
volledig los van ROCKWOOL Benelux Holding en 
geeft een onafhankelijke mening. We hebben deze 
commissie gevraagd een terugkoppeling te geven over 
ons beleid, onze strategieën, prestaties, targets en 

MVO-ADVIESCOMMISSIE EXTERNE REVIEWCOMMISSIE 
EN ASSURANCE

ORGANISATIE 
VAN MVO

Bij ROCKWOOL Benelux Holding integreren we 
MVO in onze dagelijkse processen. Samen met 
alle bedrijven binnen de ROCKWOOL Benelux 
Holding (OpCo's) kunnen we het verschil maken 
door onze belangrijkste aandachtsgebieden 
tastbaar, zichtbaar en beheersbaar te maken.

De OMR (OpCo Meeting Roermond) heeft de 
eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren 
van de MVO-strategie, de prestaties en de 
afstemming met ROCKWOOL International. De 
OMR heeft ook de strategy-map voor MVO en 
het MVO-verslag goedgekeurd. De OMR bestaat 
uit de Managing Directors van de OpCo's en 
de senior managers van Operations en Shared 
Services (FINANCE, HR en IT)

de algehele kwaliteit van het verslag. De leden van de 
reviewcommissie worden niet 'betaald' voor hun toetsing; 
ze ontvangen wel een onkostenvergoeding.

In aanvulling hierop is Deloitte gevraagd voor een beperkt 
assurance-onderzoek naar een aantal indicatoren: 
Materiaalverbruik, Energiegebruik, Emissies van NOx, 
SO2, NH3 en CO2, FRA-score en tenslotte Milieuklachten 
van externe partijen. We willen de reikwijdte en het niveau 
van de assurance geleidelijk uitbreiden.
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Op verschillende momenten gedurende het jaar onder-
houden 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 informatie te krijgen over hoe wij 
onze processen en oplossingen kunnen verbeteren om 
aan hun verwachtingen te voldoen. Deze feedback ge-
bruiken we om onze strategie, ons beleid en de richtlijnen 
voor ons algemene gedrag te herzien. De OMR is daarom 
vrijwel altijd bij deze dialoog betrokken.

De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief 
betrekken en welke verwachtingen zij hebben. 

Hoe identificeren wij stakeholders? 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. Ook dit rap-
port nodigt stakeholders uit om hun mening te delen.

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

Stakeholders Hoe wij onze stakeholders actief 
betrekken

Hoe vaak Verwachtingen van stakeholders Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp  
waarover informatie wordt gegeven

Werknemers  Dagelijkse contacten
 RockPulse-enquête
 Opleiding
 Intranet
 Vakbonden en werkgroepen
 Vertrouwenspersonen en mediators

Per dag  Veilige werkplek
 Baanzekerheid
 Ontwikkelmogelijkheden
 Goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk salarispakket

 Verantwoord werkgeverschap
 Gezondheid en veiligheid

Lokale gemeenschap  Dagelijkse contacten
 Adviesraden en officiële setting
 Bezoeken en bijeenkomsten
 Lokale media

Per dag  Baankansen
 Verantwoordelijke buur
 Betrokkenheid

 Ethiek & goed gedrag
 Stakeholderdialoog
 Investeren in lokale goede doelen

Landelijke verenigingen en 
federaties

 Bezoeken en bijeenkomsten
 Opleiding
 Vergaderingen, conferenties
 Bestuurs- en commissiefuncties

Per maand  Transparantie
 Strategische samenwerking
 Toegewijde, betrokken en betrouwbare partner
 Gelijk 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

Klanten  Dagelijkse contacten
 Ondersteuning aan klanten
 Energy Design Centre
  Speciale bijeenkomsten, conferenties 
en workshops

 Beurzen en evenementen
 ROCKWOOL Forum
 Bedrijfsbezoeken & rondleidingen

Per dag  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
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Stakeholders Hoe wij onze stakeholders actief 
betrekken

Hoe vaak Verwachtingen van stakeholders Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp waarover 
informatie wordt gegeven

Eindgebruikers  Productlabels
  Informatie op websites, brochures 
etc.

 Reclame en promoties
 ROCKWORX/HVAC-installerdays

Per kwartaal  Prestaties leveren
 Duurzame voordelen

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

Leveranciers  Dagelijkse contacten
 In audits en bijeenkomsten

Per dag  Langetermijnrelatie met ROCKWOOL Benelux Holding
 Eerlijke prijs

 Duurzaam inkopen van grondstoffen

NGO's  Vergaderingen, conferenties Per kwartaal   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

Per maand  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 en goed gedrag

Stakeholders Hoe wij onze stakeholders actief 
betrekken

Hoe vaak Verwachtingen van stakeholders Koppeling met aandachtsgebied/onderwerp waarover 
informatie wordt gegeven

Samenleving  Maatschappelijk jaarverslag
  Speciale communicatiekanalen  
zoals:

      leaflets; 
   brochures; 
   persberichten; 
   website; 
   klachtenprocedures.

Per kwartaal  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 en goed gedrag
 Stakeholderdialoog

Voor het verslag van vorig jaar hebben we een 
materialiteitsanalyse uitgevoerd. We hebben 
hiervoor contact gezocht met stakeholders en 
vertegenwoordigende organisaties van alle hierboven 
geschetste groepen stakeholders. Dit zijn de 
stakeholders waarmee ROCKWOOL Benelux Holding 
regelmatig contact heeft. Waar nodig hebben we onze 
materialiteitsanalyse voor het verslag van dit jaar 
bijgesteld.

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, milieugerelateerde 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.”
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De onderwerpen in onze materialiteitsanalyse zijn aan de 
volgende bronnen ontleend:

 de huidige MVO-strategie van ROCKWOOL Benelux;
  het MVO-verslag van ROCKWOOL Benelux over 2013 
en 2014;

 verslaglegging van vergelijkbare bedrijven; 
  richtlijnen en kaders voor verslaglegging (bijv. Global 

Reporting Initiative, ISO 26000);
  onderwerpen die in de aandacht zijn bij de media in de 
Benelux. 

191 stakeholders hebben onze enquête ingevuld en ons 
kostbare 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 vaststellen en de inhoud van dit verslag 
vast te stellen.

De resultaten van onze analyse worden in de materiali-
teitsmatrix hieronder gepresenteerd. De verticale as 
toont het belang van een bepaald onderwerp voor de 
MVO-strategie van ROCKWOOL Benelux. De horizontale 
as is het belang dat stakeholders aan een bepaald onder-
werp hechten.
 

MATERIALITEITSMATRIX

105

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

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

verantwoorde- 3D 18 Klanttevredenheid en loyaliteit 8,9

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

2C 20 Beschermen tegen geluidsoverlast 7,7

2D 21 Beschermen 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
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Hiernaast vindt u de bevindingen van onze materialiteits-
analyse, waaronder hoe wij dit vertaald hebben in het 
verslag en onze strategie.

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

MATERIALITEITSANALYSE Meest materiële 
onderwerpen 
2014/2015

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 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 de informatie 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

 

1C

2D 2E

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 inkopen van grondstoffen. Er is meer informatie over duurzaam inkopen van 
grondstoffen opgenomen.

1 Concurrentievermogen  
van het bedrijf

We hebben financiële cijfers in het verslag opgenomen.
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Reikwijdte en detaillering

De in dit verslag gepresenteerde gegevens betreffen het 
verslagjaar 2015 voor de fabriek in Roermond en alle 
OpCo's in Roermond die actief zijn in de Benelux markt. 
Naast de levenscyclusanalyse en informatie over duur-
zaam inkopen, het vervoer van onze goederen en onze 
gezondheids- en veiligheidsprestaties 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 gebrui-
kersfase van het product). Bovendien zijn scope-3 emis-
sies zoals vervoer naar eerdere schakels in de keten en 
ingekochte goederen vanwege kwantitatieve materialiteit 
niet opgenomen. Het is ons doel de reikwijdte en detail-
lering van deze informatie geleidelijk uit te breiden.

ROCKWOOL-bedrijven die verkocht zijn (volledig afgestoten 
waarbij ROCKWOOL Benelux Holding geen direct of indi-
rect zeggenschapsbelang behoudt) zijn voor het hele jaar 
waarin de verkoop plaatsvond uitgesloten van het MVO-
verslag. Dit geldt niet voor 2016. Overnames worden opge-
nomen vanaf 1 januari van het volgende jaar. ROCKWOOL 
Roermond heeft in de verslagperiode geen overnames ge-
daan. Er heeft ook geen herformulering van gegevens en/
of ambities/doelen plaatsgevonden. Ingeval van onverenig-
baarheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie 
en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Berekeningen en metingen

De gegevens die voor het verslag nodig zijn, worden 
verzameld via een speciale vragenlijst die elk jaar naar 

de verantwoordelijke partijen wordt gezonden. Sommige 
gegevens zijn gebaseerd op schattingen en kunnen daar-
door onnauwkeurig zijn. Alle gegevens zijn aan de hand 
van metingen vastgesteld. Waar gebruik is gemaakt van 
berekeningen en/of schattingen wordt dit in het desbe-
treffende hoofdstuk of het hoofdstuk met onderbouwing 
duidelijk aangegeven. Zie het hoofdstuk Definities en 
afkortingen voor de definities van specifieke termen.

De fabriek in Roermond is opgenomen in de EU-regeling 
voor emissiehandel (ETS). In dit verslag gebruiken we de 
directe CO2-emissies die zijn ontleend aan dit verplichte 
emissieverslag dat extern geverifieerd is. Onze bruto-
emissies in scope 2 die uit ons elektriciteitsverbruik be-
staan zijn gebaseerd op de door onze energieleverancier 
aangeleverde conversiefactor. We hebben echter 'garan-
ties van oorsprong' (GO's) aangekocht om onze emissies 

vanwege ons elektriciteitsverbruik in scope 2 te com-
penseren, zodat onze netto-emissies in scope 2 op nul 
uitkomen. Onze emissies in scope 3 bestaan uit zakelijke 
vliegreizen, woon-werkverkeer en uitbesteed transport.

De CO2-emissiegegevens met betrekking tot vliegreizen 
zijn door ons reisbureau verstrekt. Gegevens met be-
trekking tot woon-werkverkeer en onze leaseauto's zijn 
ontleend aan de DEFRA-richtlijnen.
 

De conversiefactor voor uitbesteed transport is ontleend 
aan Stichting Stimular.

www.defra.gov.uk/

www.stimular.nl/

Betrouwbaarheid en verificatie

Wat betreft de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
gegevens in dit verslag het volgende: de meeste van deze 
gegevens vallen onder onze diverse managementsyste-
men en worden door externe auditoren beoordeeld (bijv. 
in het geval van ons ISO14001-managementsysteem). 
Bovendien hebben we dit jaar voor het eerst een externe 
accountant (Deloitte Accountants N.V.) gevraagd een 
beperkt assurance-onderzoek uit te voeren op een aantal 
van onze indicatoren voor 2015. In de desbetreffende 
grafieken en tabellen zijn deze indicatoren met een ◊ 
aangegeven. De conclusies van Deloitte Accountants N.V. 
zijn op pag. 42-43 te vinden. De verslagleggingscriteria 
voor de indicatoren die in de scope van de assurance zijn 
opgenomen zijn te vinden in het hoofdstuk Definities en 
afkortingen op pag. 110-111.

Dit verslag is voor al onze stakeholders en andere 
geïnteresseerde lezers bestemd. De in dit verslag 
gepresenteerde onderwerpen zijn op basis van onze 
strategische ambities geselecteerd. De strategische 
ambities zijn ontleend aan (1) ons bedrijfsmodel, (2) 
onze waardeketenanalyse en (3) de stakeholderdialoog. 
Informatie uit deze bronnen is opgenomen in voor een 
materialiteitsanalyse. De uitkomst daarvan is vertaald in 
een strategie en vervolgens in dit verslag. Hieronder kunt 
u de relaties tussen deze informatiebronnen zien.

ROCKWOOL Benelux 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 informatie over de G4-richtlijnen verwijzen 
wij u naar de GRI-inhoudstabel in dit verslag.

OVER DIT VERSLAG
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DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Luchtemissies - Luchtemissies zijn de CO2-, NOX, SO2- 
en NH3-emissies die vrijkomen tijdens de productie 
van steenwol in de fabriek in Roermond. Voor de CO2-
emissies maken we onderscheid tussen de bruto en 
netto CO2-emissies. De netto CO2-emissies zijn de bruto 
CO2-emissies inclusief compensatie door de aankoop van 
garanties van oorsprong (GO's) voor het elektriciteitsver-
bruik. GO's zijn certificaten die garanderen dat een MWh 
elektriciteit met hernieuwbare energiebronnen wordt 
geproduceerd. Met de aankoop van deze certificaten 
worden de emissies als gevolg van uit niet-hernieuwbare 
bronnen geproduceerde elektriciteit gecompenseerd. 

BREEAM - Het BREEAM-certificeringssysteem van het 
Britse Building Research Establishment (BRE) is een 
vrijwillige meting voor groene gebouwen. Het basiscon-
cept van dit beoordelingssysteem is dat prestaties in tien 
“Categorieën” worden beoordeeld en dat er een pas-
send 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.

Energie-efficiëntie - Energie-efficiëntie bestaat uit het 
verbruik van elektriciteit, aardgas, cokes (cokes en kolen-
gruis) en secundaire brandstoffen (anoden - gecalcineer-
de koolstof) afgezet tegen het totale steenwolvolume (met 
inbegrip van halffabricaten en eindproducten) dat wordt 
geproduceerd in de fabriek in Roermond.

Milieuklachten van externe partijen - Onderbouwde 
meldingen door bedrijven, aanwonenden en de overheid 
in de directe omgeving van de fabriek in Roermond. 
De overlast wordt ingedeeld in een van de volgende 
categorieën: geur, geluid, stof en overige.

EPD® - milieuproductverklaring.

FRA-score - De FRA-score geeft aan hoeveel ongeval-
len zich hebben voorgedaan per een miljoen gewerkte 
uren in de fabriek in Roermond. Met ongeval bedoelen we 
een werkgerelateerd ongeval dat leidt tot ten minste één 
kalenderdag aan verzuim, waarbij de dag van het ongeval 
niet wordt meegerekend. De FRA-score wordt als volgt 
berekend: (verzuimuren door ongevallen / totale aantal 
gewerkte uren) * 1.000.000. Het aantal gewerkte uren 
wordt doorgegeven door de personeelsadministratie. Voor 
externe werknemers (inclusief de contractors) 

wordt uitgegaan van schattingen van het aantal gewerkte 
uren.

FTE (full time equivalent) - 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.

LCA – levenscyclusanalyse. Het samenstellen en beoor-
delen van de inputs, outputs en potentiële milieugevolgen 
van een productsysteem tijdens de hele levenscyclus 
ervan.

LEED - Leadership in Energy and Environmental De-
sign. 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 maximumscore van 100 punten of ‘credits’ voor 
een gebouw. Het beoordelingssysteem kent vijf categorie-
en, waarbij voor elk daarvan een maximumaantal punten 
behaald kan worden.

Materiaalverbruik - Materiaalverbruik bestaat uit het 
gebruik van basalt, briketten, bindmiddelen en overig ge-

steente (alle gesteente behalve basalt) afgezet tegen het 
totale steenwolvolume (met inbegrip van halffabricaten 
en eindproducten) dat wordt geproduceerd in de fabriek 
in Roermond.

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

OMR - OpCo Meeting Roermond.

OpCo - Operating Company; een dochteronderneming van 
de ROCKWOOL Group.

ROPEX – Het ROCKWOOL Operational Excellence-pro-
gramma. 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.

Muzeum Historii Żydów Polskich (Joods historisch museum), Warschau, Polen. 

Sonar D-edge, Akoestisch prestaties
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ONDERBOUWING VAN DE
WAARDECREATIE DOOR DE OPCO'S

 

  CBS - Aantallen specifieke gebouwen in NL (7.6 miljoen 
woningen, 97.829 kantoren, 7.615 scholen)

  Totale aantal branden (in gebouwen) in NL (2013 als 
referentie, CBS)

  Totale aantal slachtoffers (dodelijk/lichamelijk letsel, 
2013 als referentie, CBS)

  Totale aantal slachtoffers /irrititatie/DALY (RIVM, Knol)
  Totale aantal klachten gebouwen en gezondheid (RIVM, 
Dusseldorp)

  De maatschappelijke kosten van 1 DALY 1 zijn gelijk 
aan EUR 75.000. In Nederland leidt het gebruik van 
ROCKWOOL voor het isoleren van woningen tot een 
jaarlijkse preventie van: 

   69 DALY's door brand
  2 DALY's door blootstelling aan fijnstof
   14.500 DALY's door blootstelling aan geluid
   775 DALY's door blootstelling aan het 

binnenklimaat
  DALY's worden gepresenteerd als maatschappelijke 

kosten

                    BENELUX 

BRONNEN: REFERENTIES:

www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/
wegverkeer 

RIVM 500029001, Knol et al.

www.duurzame-technologie.nl/dossiers/
binnenmilieu 

www.peutz.nl/sites/default/files/publicaties/
arbomagazine%202010_1%20geluid-3.pdf 

www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/
publicaties/artikelen/archief/2013/2013-
buitenlandse-bedrijven-in-nederland-2012-art.htm 

statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA
=03753&D1=a&D2=1,5,8-10&D3=0-2&D4=0&D5=15-
19,l&HDR=T,G3,G4&STB=G2,G1&VW=T 
www.datagraver.com/case/aantal-leraren-in-
nederland 

 

 

A. Dusseldorp, E.F. Hall, H.F.P.M. van Poll 
(2011) Meldingen van milieugerelateerde 
gezondheidsklachten bij GGD'en.

www.u-wert.net/?lv=1

www.athene-noctua.nl/wp1/wp-content/
uploads/2013/05/ventilatie-gezondheid-en-
energie-2008.pdf

www.stichtingsalvage.nl/stichting-salvage/feiten-
cijfers/

www.nivre.nl/Over-het-NIVRE/Publicaties/
Miljoenenbranden.aspx

www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/20151030-
BA-Jaaroverzicht-fatale-woningbranden-2014.pdf

www.ifv.nl/advieseninnovatie/Documents/20150430-
BA-De-invloed-van-vergrijzing-op-brandveiligheid-
deelrapport-1.pdf

1  “DALY” (=  Disability Adjusted LifeYear) is een maatstaf voor de algehele 

ziektedruk, uitgedrukt als het aantal jaren dat niet in 

gezondheid kan worden geleefd.

www.worldgbc.org/files/6314/1152/0821/
WorldGBC__Health_Wellbeing__productivity_Full_
Report.pdf

www.dgbc.nl/gezondheid

 Gemodelleerde effecten van een scenario voor 
verbeterde gebouwisolatie in Europa m.b.t. 
luchtvervuiling, gezondheid en de maatschappelijke 
kosten - POLLUTION ATMOSPHERIQUE N° 225 - 
AVRIL - JUIN 2015

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

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

 Verminder geluidshinder, verhoog productiviteit, 
2010, Pennock et al

www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/
publicaties/2015/04/zittenblijven-in-het-voortgezet-
onderwijs.pdf 

www.decorrespondent.nl/3272/Dit-jaar-zijn-45000-
leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-blijven-
zitten-Kan-dat-niet-anders-/259970216-48f2ebbf 

www.cpb.nl/publicatie/zittenblijven-in-het-primair-
en-voortgezet-onderwijs-een-inventarisatie-van-
de-voor-en-nadelen 

www.wij-leren.nl/artikel-onderpresteren.php 

www.co2indicator.nl/documentatie/frissescholen.
pdf 

www.faillissementsdossier.nl/nieuws/12675/helft-
bedrijven-failliet-na-brand.aspx
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www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
indicatoren/nl0383-Isolatiemaatregelen-
woningen.html?i=9-53

www.nationaalkompas.nl/bevolking/
huishoudens/huidig/ 

www.nationaalkompas.nl/bevolking/huidig/

www.who.int/healthinfo/global_burden_ 
disease/estimates/en/index2.html 

LBP Sight, bijlage RIVM

LBP Sight, Isolatiematerialen in de Bouw, 
Van Bree

Nieman rapport Brandpreventieve voorzieningen

www.conferenceboard.ca/hcp/details/
environment/urban-particulate-matter-
concentration.aspx 
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  Aangenomen dat:
    50% van het substraat Grodan is en 50% 

kokosvezels is
    1050 kg/ha/jr emissie van stikstof in het 

oppervlaktewater
   Als al het substraat kokos zou zijn: 

  1145 kg/ha/jr emissie van stikstof in het 
oppervlaktewater

   Besparingen dankzij Grodan: 95 kg/ha/jr minder 
emissie van stikstof in het oppervlaktewater

   Verlaagd risico van algengroei en cyanotoxinen 
leidt tot  9% minder gezondheidsrisico's

BRONNEN: REFERENTIES:

www.ec.europa.eu/environment/water/water-
nitrates/pdf/eutrophication.pdf

www.kennisonline.deltares.nl/product/21933   

www. ideiasnamesa.unb.br/upload/bibliotecaIdeias/
1391511018Urban_agriculture_adn_food_security,_
nutrition_and_health.PDF

www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:248677&ty
pe=org&disposition=inline&ns_nc=1 

www.cbs.nl/   (Dutch bureau of Statistics)

www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/
gbd/en/   (WHO global burden of disease)

 

www.emissieregistratie.nl/erpubliek/
documenten/Water/Factsheets/Nederlands/
Glastuinbouw.pdf (table 2)

    Totale emissie van nitraat vanuit substraat in 
NL (50% naar het oppervlaktewater) = 88%

    Totale emissie van nitraat vanuit andere 
materialen dan substraat = 12%

  De maatschappelijke kosten van 1 DALY1 zijn gelijk 
aan EUR 75.000 (DALY's worden gepresenteerd als 
'maatschappelijke' kosten)

  Productiviteitskosten: EUR 50.000 per jaar
  Licht (lux), geluid (dB), parameters voor het 

binnenklimaat
  300->500 lux leidt tot 8% prestatieverbetering
  Daglichtfactor scholen = 2%
   ROCKFON producten: absorptiefactor = 13% (niet-

ROCKFON/donker = 50%)
  15% minder hoofdpijn leidt tot 10% minder verzuim
  Een klaslokaal: 2 leerkrachten, ieder 0,8 fte
  ROCKFON verlaagt het geluidsniveau met 6%
  ROCKFON verlaagt vocht/schimmel met 100%
  Er is communicatie aanwezig waarmee gebruikers 

worden geïnformeerd over ventilatiemogelijkheden 
dankzij betere klimaatcondities

BRONNEN: REFERENTIES:

www.document.environnement.brussels/opac_css/
elecfile/GIDS_230114_VadeBruitEcolNL.pdf 

www.share.madebydelta.com/wp-content/
publications/akustik/paper_og_rapport/The_
Genlyd_Noise_Annoyance_Model.pdf
 
www.aasmnet.org/jcsm/acceptedpapers/jc-274-13.
pdf

www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Dossiers/
Klimaat_verlichting/D_Licht_en_uitzicht.pdf
 
www.co2indicator.nl/documentatie/Binnemilieu-
kantoren.pdf 

www.co2indicator.nl/documentatie/frissescholen.
pdf 

www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-
kost-200-tot-400-euro.htm 
www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/
functioneren-en-kwaliteit-van-leven/ziekteverzuim-
en-arbeidsongeschiktheid/hoe-groot-is-het-
ziekteverzuim-en-de-arbeidsongeschiktheid-in-
nederland/

www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7950559?dopt=Abstract 

www.newscenter.philips.com/pwc_nc/main/shared/
assets/nl/Downloadablefile/Visuele-en-biologische-
effecten-van-verlichting-15643.pdf 

www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/
Bouwregels-in-de-Praktijk_2012-01_
Daglichttoetreding-gezond-genoeg.pdf 1  “DALY” ” (= Disability Adjusted LifeYear)is een maatstaf voor de algehele 

ziektedruk, uitgedrukt als het aantal jaren dat niet in gezondheid kan 

worden geleefd.

www.rvo.nl/file/effecten-van-het-binnenmilieu-op-
de-productiviteit-en-het-ziekteverzuim 

www.solg.nl/data/userfiles/file/Lighting%20and%20
Health%20CIE%20Ottawa%202006%20vBommel.
pdf 

www.breeam.nl/sites/breeam.nl/files/
bijlagen/091001_BRL_2010-v1.0_BREEAM_NL_
Nieuwbouw_Gezondheid_.pdf 

www.hanze.nl/assets/kc-noorderruimte/
Documents/Public/Afstudeerverslagen%20bNR%20
juli%202015/Afstudeerverslag%20RWDrenth.pdf
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    De maatschappelijke kosten van 1 DALY 1 zijn gelijk 
aan EUR 75.000 (DALY's worden gepresenteerd als 
'maatschappelijke' kosten) 

  In de EU: worden 11.300.000 mensen (2,3%) 
blootgesteld aan > 60dB 

  In de EU: ondervinden 1.600.000 (0,3%) mensen ernstige 
slaapproblemen door blootstelling aan > 60dB

  Verlaging van geluidspieken leidt tot minder 
geluidsoverlast in bewoonde gebieden

   Amorf calciumsilicaat (promaxon d) toepassen in frictie-
 materialen levert een vermindering op van 88% NA70 (ge- 
 beurtenissen die een piekniveau boven > 70dB veroorzaken)  
 – bron LAPINUS FIBRES “PROMAXON SAE 2015 PAPER”

  De aannames met betrekking tot asbest zijn gebaseerd 
op de ontwikkeling van concentraties in de buitenlucht 
in NL (ref.: verbod op asbest)

  Het gebruik van LAPINUS FIBRES in frictiemateriaal 
kan slijtage met 10% terugdringen - Hazard of emitted 
particles from brake wear, University of Torino 2016

BRONNEN: REFERENTIES:

Recommendation from the Scientific Committee 
on Occupational Exposure Limits for man made-
mineral fibres (MMMF) with no indication for 
carcinogenicity and not specified elsewhere

www.annhyg.oxfordjournals.org/content/
early/2012/08/23/annhyg.mes030.full

www.journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0080977

www.share.madebydelta.com/wp-content/
publications/akustik/paper_og_rapport/The_
Genlyd_Noise_Annoyance_Model.pdf

www.asiapacific.ca/sites/default/files/1_- _asia_
and_the_asbestos_issue_final_v2_sept_6.pdf

www.eea.europa.eu/publications/good-practice-
guide-on-noise
 

 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0017/43316/E92845.pdf

www.hse.gov.uk/statistics/causdis/copd/copd.pdf

www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.
nsf/77543A500D533CA4C2257991003D8793/$file/
Dose-Effect%20Relationships%20for%20Night%20
Time%20Noise.pdf

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4315878/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464730/
figure/Fig1/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464730/
table/Tab2/

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10217936

1  “DALY”  (= Disability Adjusted LifeYear)is een maatstaf voor de algehele 

ziektedruk, uitgedrukt als het aantal jaren dat niet in gezondheid 

kan worden geleefd.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10366896

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21449920

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23152384

www.rivm.nl/dsresource?type=pdf&disposition=inl
ine&objectid=rivmp:201149&versionid=&subobject
name

www.sae.org/events/bce/honeywell-liu.pdf

www.searo.who.int/entity/occupational_health/
asbestos/en/

www.slideshare.net/D_Petri/effects-of-
environmental-noise-on-human-health-28730516

www.who.int/occupational_health/publications/en/
oehairbornedust3.pdf

www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/
AAS2013/papers/p8.pdf

www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/
wegverkeer 

In 2000 - NL , RIVM 500029001, Knol et al.

Nationaal Kompas Volksgezondheid

TNO rapport: blg-78963.pdf

UNEP-FAO-RC-NationalProfile-Asbestos-
Philippines-2013.En.pdf
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Bronnen
  Blonk and EC 2011: an LCA of stone wool and coco 
substrate as growing media in the Netherlands

  GRODAN: expertise over tomatenopbrengsten op  
1 ha land

  Dahlia Greidinger Symposium 2013: het gebruik van 
water en meststoffen in grondgebonden systemen

  CO2-emissiefactoren.nl: CO2-emissiefactor voor 
elektriciteit en aardgas

  Ecoinvent 3.1: klimaatverandering, waterverminde-
ring en het gebruik van landbouwgrond - emissie-
factoren voor stikstof-, P- en K-meststoffen

  FOASTAT: tomatenproductie in Nederland in 2012
  CBS: gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar 
in Nederland

  MilieuCentraal: gemiddelde CO2-emissies per 
huishouden in Nederland

  NIBUD: gemiddeld waterverbruik per huishouden in 
Nederland

Bronnen
  Autobedrijf Lingewaard: minimale remblokdikte voor 
vervanging (2 mm)

  Auto-onderdelen24.nl: gemiddelde afmetingen van een 
voor een Ford Focus geschikt remblok

  CBS: gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar in 
Nederland en aantal voertuigen in Nederland

  Hulskotte et al., 2006: slijtage van voertuigremmen als 
belangrijke bron van diffuse koperverontreiniging

  LAPINUS FIBRES: slijtage-informatie over remblokken 
met of zonder LAPINUS FIBRES

  TNO 2015: uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door 
dieselvoertuigen

DE GRODAN-METHODE DE LAPINUS FIBRES-METHODE DE ROCKWOOL BENELUX-METHODE

Berekeningen
  De milieu-impact is vastgesteld voor de productie van 
de teeltmedia en de teelt van tomaten. De impact van 
de groeimedia van GRODAN en van kokos is geba-
seerd op Blonk (2011). Er wordt vanuit gegaan dat 
grond rechtstreeks uit de natuur wordt gehaald en 
dus een productie-impact van nul heeft. De emissies 
tijdens de tomatenteelt zijn op basis van de verschil-
lende behoeften aan water, meststoffen, aardgas en 
elektriciteit voor het telen van tomaten op de drie   
groeimedia bepaald. De waarden voor de behoeften 
zijn vermenigvuldigd met een emissiefactor voor kli-
maatverandering, watervermindering en het gebruik 
van landbouwgrond. Ter vergelijking is de milieu-im-
pact gedeeld door de gemiddelde tomatenopbrengst 
per ha GRODAN, kokos en grond (respectievelijk 600 
ton/ha/jaar, 600 ton/ha/jaar en 300 ton/ha/jaar). 

  De mogelijke besparingen zijn berekend door de 
besparingen van GRODAN tegenover kokos en grond 
te vermenigvuldigen met de totale jaarproductie van 
tomaten in Nederland.

Berekeningen
  Er wordt aangenomen dat de PM-emissie (emissie van 
fijnstof) van een remblok gelijk is aan de slijtage van het 
remblok (d.w.z. kg materiaal) maal een factor 0,5. Het 
massaverlies als gevolg van slijtage is vastgesteld aan 
de hand van de afmetingen van het remblok (lengte, 
hoogte, dikte en gewicht) en de minimumdikte voor 
vervanging (2 mm). De factor 0,5 geeft het gemiddelde 
massaverlies per remblok aan dat als luchtgedragen 
fijnstof wordt uitgestoten.

  Het gebruik van LAPINUS FIBRES in het frictiemateriaal 
verhoogt de levensduur van een remblok in Europa 
met 10%. Oftewel: de jaarlijkse PM-emissies van een 
remblok met LAPINUS FIBRES zijn lager tegenover die 
van een remblok zonder LAPINUS FIBRES.

  Potentiële besparingen zijn berekend door de 
besparingen per jaar te vermenigvuldigen met het 
aantal remblokken per voertuig en het totale aantal 
voertuigen in Nederland.

Berekeningen
  Het getal voor de hoeveelheid directe CO2-emissies 
tijdens de productie van ROCKWOOL is verkregen door 
de energiemix (bijv. aardgas, cokes, elektriciteit etc.) te 
vermenigvuldigen met de gerelateerde emissiefactoren 
voor klimaatverandering. Het getal voor de directe 
fijnstofemissies tijdens de productie van ROCKWOOL is 
verkregen door het geproduceerde aantal ROCKWOOL 
steenwolproducten te vermenigvuldigen met de 
emissiefactor voor fijnstof van één ton ROCKWOOL 
steenwol, zoals in 2012 in het MVO-verslag is vermeld.

   Hoeveel emissie er jaarlijks wordt vermeden is 
berekend op basis van het bespaarde warmteverlies. 
Met ROCKWOOL isolatie bedraagt dit 15 m3 gas per 
m2 voor een Nederlandse woning uit de jaren 70. Dit 
warmteverlies is vertaald in de verlaging in CO2- en 
PM-emissies op basis van verwarmingsmix in de 
Benelux (15% petroleumproducten, 75% aardgas, 10% 
elektriciteit) en de PM- en CO2-emissiefactoren.

Bronnen
  ROCKWOOL Benelux: gewicht van geproduceerd mate-

riaal, energiemix, PM-emissiefactor (MVO-verslag 2012)
  Catalogus SBR: de levensduur van bouwproducten
  Ecofys 2005: kosteneffectieve energiebesparing en 

klimaatbescherming, i.o.v. Spaar het Klimaat
  Emissiefactoren.nl: emissiefactoren van de energiemix 

van ROCKWOOL Benelux
  Ecoinvent 3.1: emissiefactor fijnstof
  ECN: gas-, hout- en oliegestookte ketels, 

fijnstofemissies van ketels met een vermogen van 
minder dan 1 MWth

  CBS: gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar 
in Nederland en gemiddeld elektriciteitsverbruik per 
huishouden

  MilieuCentraal: gemiddelde CO2-emissies per 
huishouden in Nederland

  TNO: uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof door 
dieselvoertuigen

  EUROSTAT energiebalans: huishoudelijk energieverbruik 
voor het bepalen van de verwarmingsmix in de Benelux
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Grootste distributiecentrum in Nederland langs de A2 door Leeyen 

Vastgoed. Keuze voor duurzaam en brandveilige vlak 

dak isolatie: ROCKWOOL Caproxx Energy
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Port House Antwerpen (bouwfase),

Rhinoxx platdak isolatie


