
Zeker

N
ov

em
be

r 2
01

4Saint-Gobain Gyproc Nederland 

Postbus 73

4130 EB Vianen

Tel: 0347-325 100

Fax: 0347-325 125

E-mail: info@gyproc.nl

www.gyproc.nl

 @Gyproc

Sociaal Jaarverslag

Magazijn Gyproc 
verhuist naar 
Kallo (België)

" Werken aan een  
gesloten gipskringloop"

-  In dialoog met Tom Rommens 

Saint-Gobain Gyproc België -

Gyproc

Innoveerkracht congres 

'Ruimte voor duurzaamheid' 

groot succes



VOORWOORD 5
1. SAINT-GOBAIN 6
 4 Sectoren 6

 Saint-Gobain Gyproc Nederland 7

 Eigendomsstructuur 7

2. WAARDEN SAINT-GOBAIN 8
 9 Grondbeginselen van gedrag en handelen 8

 Handvest voor toeleveranciers 8

 Commitment global compact 8

3. SAINT-GOBAIN GYPROC NEDERLAND 10
 Organogram 10

 Managementteam 10

INNOVEERKRACHT CONGRES 13
4.  PRODUCTEN EN SYSTEMEN 14
 Levenscyclusanalyse 14

 Milieuprestatie (footprint) 14

 Herkomst 14

 Cradle to Cradle en gipsrecycling 15

 Gezondheid 15

IN DIALOOG MET ONZE BELANGHEBBENDEN 16
5. VOOR ONZE MEDEWERKERS 18
 Collectieve arbeidsovereenkomst 18

 Pensioenen 18

 Functionerings- en evaluatiegesprekken 18

 Gezondheid 18

 Ongevallen 18

 Opleidingen 18

 Sponsoring 19

 Stranddag 20

 Sportdag 21

6. GYPROC PROFESSIONALS 22
 Nationale Gyproc Trophy 2013 22

7. PUBLIEK BELEID 24
IN DIALOOG MET ONZE BELANGHEBBENDEN 27
8. MILIEU 28
 CO2-Footprint 28

 Afval 28

IN DIALOOG MET ONZE BELANGHEBBENDEN 31
9. SOCIAAL JAARVERSLAG 32
 Commitment GRI 32

 Reikwijdte van het verslag 32

 Contact 32

BIJLAGE 1 | OVERZICHT DOELSTELLINGEN 34
BIJLAGE 2 | VERKLARENDE WOORDENLIJST 35
BIJLAGE 3 | GRI KRUISTABEL 36

INHOUD

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013  |  32  |  SOCIAAL JAARVERSLAG 2013



Intern hebben we het MVO-beleid verder door-

gevoerd. Zo hebben we een meerdaagse interne 

training voor de Gyproc medewerkers georga-

niseerd. Dit heeft geleid tot veel enthousiasme 

en een grotere betrokkenheid. In de afsluitende 

brainstormsessie heeft ieder vanuit zijn of haar 

eigen visie mogelijke verbeterpunten voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

aangedragen. 

De eerste concrete resultaten kunnen we dit 

jaar ook kenbaar maken. Een reductie van 1% 

op onze totale CO2-Footprint laat zien dat de 

maatregelen die we nemen ook daadwerkelijk 

resultaat opleveren. 

In 2012 zijn alle belanghebbenden van Gyproc 

geïnventariseerd en zijn de informatiekanalen 

en de mogelijkheden om tot een dialoog te  

komen in kaart gebracht. We hebben het  

eerste Sociaal Jaarverslag actief ingezet om de 

dialoog met onze belanghebbenden te voeren. 

In 2013 hebben we ons met name gericht op 

de belanghebbenden: afnemers en toeleveran-

ciers. In dit verslag komen een aantal hiervan 

aan het woord.

Ondanks dat ook onze markt nog steeds onder 

druk staat door de economische crisis, willen 

wij een actieve rol blijven vervullen bij  

belang hebbende organisaties en verenig ingen. 

Door continu te innoveren en onze  

ketenpartners te betrekken bij nieuwe ontwik-

kelingen. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze 

producten en oplossingen aan de huidige en 

toekomstige eisen blijven voldoen.

 

Ook in 2014 staan er weer introducties van 

prachtige innovaties te wachten en gaan we 

wederom verdere stappen zetten om ons 

MVO-beleid op een hoger plan te brengen."

"Voor u ligt de tweede editie van het Sociaal Jaarverslag van Saint-Gobain Gyproc Nederland. Op ons eerste Sociaal Jaar-

verslag hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. De lancering tijdens het door Gyproc geïnitieerde event 

Innoveerkracht was indrukwekkend te noemen. De grote opkomst bij dit congres heeft ons de bevestiging gegeven dat 

we op de goede weg zijn en dat we samen met de belanghebbenden in onze keten veel kunnen bereiken. 

VOORWOORD

PETER JANMAAT 
ALGEMEEN DIRECTEUR 

SAINT-GOBAIN GYPROC NEDERLAND
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SAINT-GOBAIN IN 2013:

187.071 MEDEWERKERS IN 64 LANDEN 

OMZET: € 42,025 MILJARD

Gyproc maakt deel uit van de beursgenoteerde Franse onderneming Saint- 

Gobain. De duurzame ontwikkeling van Saint-Gobain gaat al 350 jaar terug en 

de strategie wordt gevormd door een aantal belangrijke basisprincipes die voor 

iedereen binnen de Saint-Gobain organisatie van toepassing zijn. De basis voor 

deze strategie vormt een set van 9 grondbeginselen voor gedrag en handelen. 

De zogenaamde ‘9 Principles of Conduct and Action’ worden ook vastgelegd in 

het jaarlijkse Corporate Social Responsibility Report van Saint-Gobain. 

4 SECTOREN
Mondiaal wordt er binnen Saint-Gobain gesproken over vier sectoren waarin Saint-Gobain actief 

is. Saint-Gobain Gyproc Nederland valt onder de sector Construction Products.

SAINT-GOBAIN GYPROC NEDERLAND
Als marktleider op het gebied van gipsproducten en systemen voor de binnenafbouw, is  

Gyproc een belangrijk onderdeel van Saint-Gobain Construction Products. Gyproc Nederland valt 

onder de juridische entiteit Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.. Saint-Gobain  

Gyproc Nederland is gevestigd in Vianen.

EIGENDOMSSTRUCTUUR

Innovative Materials
21% van de omzet, Flatglass: nr. 1 in  

Europa, nr. 2 wereldwijd, 32.000 werk-

nemers. High-Performance Materials 

Activities: nr. 1 wereldwijd, 27.000 

werknemers. 

De sector innovatieve materialen betreft 

de afdelingen Flat Glass en High-Per-

formance Materials Activities. 

Building Distribution
45% van de omzet, nr. 1 Europa, 64.000 

werknemers. 

De Building Distribution sector is de 

toeleverancier van bouwmaterialen 

voor de professionals in de bouwsector.

Construction Products
25% van de omzet, nr. 1 wereldwijd, nr. 

1 Europa, nr. 2 Verenigde Staten, 47.000 

werknemers. 

De sector Construction Products richt 

zich op in- en exterieur oplossingen 

voor de bouwsector, inclusief gips en 

gipsplaten, akoestische en thermische 

isolatie, voorzetwanden, dakbedek-

kingsproducten en leidingwerken.

Verallia Packaging
9% van de omzet, nr. 2 wereldwijd, 

14.000 werknemers. 

Verallia Packaging is een belangrijke 

fabrikant van flessen voor wijnen en 

gedistilleerde dranken en potten voor 

voedingsproducten. Ook is Verallia 

Packaging verantwoordelijk voor het 

vermarkten van glazen verpakkingen 

voor bier, vruchtensappen, frisdrank, 

mineraalwater en olie. 

Saint-Gobain Construction Products Nederland 

B.V. bestaat uit de volgende entiteiten:

•  Gyproc

•  Isover

•  Ecophon

•  Adfors

•  Insulation Solutions

SAINT-GOBAIN

Omwille van de leesbaarheid schrijven we  

in veel gevallen ‘Gyproc’ in plaats van 

 ‘Saint-Gobain Gyproc Nederland’ .

Saint-Gobain

Compagnie de
Saint-Gobain S.A.

Saint-Gobain
Nederland
Beheer B.V.

Saint-Gobain
Construction

Products
Nederland B.V.

Innovative
Materials

Verallia
Packaging

Building
Distribution

Construction
Products

Saint-Gobain
Gyproc

Nederland
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WAARDEN SAINT-GOBAIN

9 GRONDBEGINSELEN VAN GEDRAG EN HANDELEN

5 GRONDBEGINSELEN VAN GEDRAG 4 GRONDBEGINSELEN VAN HANDELEN

De waarde van:

•  Professionele betrokkenheid

•  Respect voor anderen

•  Integriteit

•  Loyaliteit

•  Solidariteit

•  Respecteer de wet

•  Draag zorg voor de omgeving

•   Draag zorg voor de gezondheid en 

veiligheid van werknemers

•  Respecteer de rechten van werknemers

COMMITMENT GLOBAL COMPACT
Met het Global Compact willen de Verenigde Naties (VN) bedrijven, 

VN-organisaties, vakbonden en maatschappelijke organisaties met 

elkaar verbinden. Samen moeten deze partijen een bijdrage leveren 

aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Saint-Gobain is sinds 2003 partner van het United Nations Global 

Compact. Deze commitment bevestigt dat de inzet voor duurzame 

ontwikkeling in lijn is met onze Principles of Conduct en Action.

De 5 speerpunten uit het MVO-beleid van Saint-Gobain:

•  Ontwikkel duurzame gebouwen

•  Minimaliseer de impact op het milieu

•  Motiveer de professionele groei van werknemers

•  Ondersteun de ontwikkeling van de maatschappij

•  Onderneem actie in de gehele waardeketen

HANDVEST VOOR TOELEVERANCIERS
Om de (toe)leveranciers van producten en diensten, alsmede de onderaannemers van  

Saint-Gobain kennis en deel te laten nemen van de financiële, sociale en ecologische richtlijnen 

van het concern is het ‘handvest voor (toe)leveranciers’ opgesteld. Het handvest omvat richt - 

lijnen voor werknemersrechten, gezondheid en veiligheid op de werkplek, milieubescherming  

en de bedrijfspraktijk. De inhoud van het handvest maakt onderdeel uit van de contracten en 

wordt gecommuniceerd met de belanghebbenden tijdens de contractvorming. 
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SAINT-GOBAIN
GYPROC NEDERLAND

PERSONEEL 2012 2013

Personeelsbestand (medewerkers) 54 52

Personeelsbestand (FTE) 52 50,4

Nieuw aangenomen medewerkers (%) 7% 1%

Beëindigde arbeidsovereenkomsten (%) 3% 2%

Percentage vrouw (%) 20,4% 23%

Voltijd medewerkers (%) 81,5% 83%

MANAGEMENTTEAM
De leden van het managementteam zijn in lichtblauw aangegeven. Dit zijn:

•  Algemeen directeur: Peter Janmaat

•  Financieel manager: Edwin Hurks

•   Verkoopleider professioneel droge afbouw:  Mark Burger

•  Marketing manager: Mark van Houten
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Innoveerkracht is een initiatief van Gyproc vanuit haar  

streven naar duurzaam ontwerpen, bouwen en hergebruiken. 

Het eerste Innoveerkracht-congres ‘Ruimte voor Duurzaam-

heid’, dat tijdens ARC13 werd georganiseerd op dinsdag  

26 november 2013 in de Kuip in Rotterdam, was een groot  

succes. Bijna 200 bezoekers namen deel aan het programma 

met inspirerende sprekers en leverden zelf een bijdrage aan 

een geanimeerd en interactief programma.

Tijdens dynamische sessies werden de thema’s integrale  

aanpak, duurzaam ontwerpen in de praktijk en de kracht van 

lokaal aangeroerd. Door sprekers zoals Ditmar Henkel, 

Jan-Willem van de Groep, Césare Peeren, Jan Bakers, maar  

ook sprekers uit andere branches zoals Marina Toeters en  

Willem Treep werden deze thema’s steeds aan de hand van de 

3 innoveerkracht kernwaarden belicht: inspiratie, innovatie 

en daadkracht.

 

Dagvoorzitter Marjet Rutten: “Innovatie is noodzakelijk om  

te overleven. Om te innoveren is het belangrijk dagelijkse  

beslommeringen los te laten en inspiratie op te doen. Door 

een gevarieerd programma aan te bieden is dat goed gelukt.”

Mark van Houten, marketing manager van Saint-Gobain  

Gyproc Nederland benadrukt de rode draad die uit dit congres 

naar voren kwam: “Om innovaties van de grond te krijgen is 

brede samenwerking noodzaak. Bewegen vanuit de bekende, 

traditionele kring naar een grotere kring en doen in plaats van 

praten over vernieuwing. Innovaties zijn zelden in één keer 

succesvol. Er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Dat 

hebben de sprekers aan getoond en dat is precies wat wij met 

het platform Innoveerkracht willen bereiken. Dit congres is 

hiervoor een mooie eerste aanzet geworden. Wij hopen dat 

andere partners uit de bouwkolom zich bij het platform gaan 

aansluiten om het samen verder vorm te geven.”

INNOVEERKRACHT CONGRES

‘RUIMTE VOOR DUURZAAMHEID’

GROOT SUCCES
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PRODUCTEN 
EN SYSTEMEN

Als leverancier is Gyproc erbij gebaat dat producten en systemen zorgvuldig worden gekozen en correct worden  

toegepast. Gyproc biedt middels een verkoopteam professionele ondersteuning om gebruikers of voorschrijvers, zo-

als architecten of ingenieurs, te adviseren in hun keuze voor wand-, plafond- en pleistersystemen. De leden van dit  

verkoopteam hebben kennis van de bouwregel geving en eisen op het gebied van brandveiligheid, geluidsisolatie,  

milieu, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden en worden regelmatig bijgeschoold.

Gyproc heeft op productniveau diverse belang-

rijke aspecten van haar productgamma onder-

bouwd.

LEVENSCYCLUSANALYSE
Gyproc legt zich sinds enige jaren toe op het 

inzichtelijk maken van de Levenscyclusanalyse 

(LCA) voor al haar producten. Hierin worden  

de milieueffecten van de verschillende levens-

fasen - grondstofwinning, productie, transport 

en verwerking, gebruik en recycling/stort -  

inzichtelijk gemaakt. Gyproc streeft ernaar  

om de milieu-impact in al deze fasen tot een 

minimum te beperken. Dit doen wij onder  

andere door het ontwikkelen van slimmere 

systemen, waarbij minder materiaal nodig is 

om dezelfde prestaties te behalen of door  

producten vanaf de fabriek (indien mogelijk) 

via een binnenvaartschip te distribueren.

MILIEUPRESTATIE (FOOTPRINT)
De systemen van Gyproc zijn op basis van deze 

LCA’s via de NBVG (Nederlandse Branche Ver eni-

ging Gips) opgenomen in de Nationale Milieu-

database op basis waarvan de Milieu prestatie 

van gebouwen conform Bouwbesluit wordt  

bepaald. Er is hierbij gekozen om de milieudata 

van gipsproducten op branche niveau in deze 

database op te nemen. In 2013 is in samen-

werking met LBP Sight een traject opgestart om 

de kwaliteit van de LCA’s op te waarderen van 

niveau 3 (branchedata ongetoetst) naar niveau 

2 (branchedata getoetst). Dit betekent dat  

de betrouwbaarheid van de gegevens in de  

Nationale Milieudatabase voor gipsproducten 

onafhankelijk getoetst en vastgelegd gaat  

worden.

De milieu-eigenschappen van Gyproc syste-

men zijn goed te noemen: afhankelijk van de  

prestatie-eisen hebben de wand-, plafond -  

en vloersystemen van Gyproc een gunstiger  

(lagere) milieubelasting dan concurrerende 

productgroepen bij gelijke prestaties.

HERKOMST
Gyproc kan de herkomst van een groot deel van 

de producten onderbouwen over de volledige 

toevoerketen (supply chain). Van de productie-

locaties in Kallo (België), Kalundborg (Dene-

marken), Scholven, Bodenwerder, Vetschau 

(Duitsland), Quinto de Ebro (Spanje), Sherburn 

(Groot-Brittannië) en Puchberg (Oostenrijk) 

kan de supply chain worden onderbouwd met 

een ISO 14001 milieu management-certificaat. 

Dit betekent dat Gyproc sinds dit jaar de her-

komst van alle gipskarton- en gipsvezelplaten 

kan onderbouwen.

De supply chain van Sherburn is door de BRE 

(British Research Establishment) onderzocht 

en heeft hiervoor een BES 6001 certificaat met 

Very Good waardering ontvangen.

CRADLE TO CRADLE 
EN GIPSRECYCLING
Gyproc gipskartonplaten behoren tot de weinige 

producten waarvan is aangetoond dat ze zonder 

kwaliteitsverlies continu te hergebruiken zijn. 

Gyproc België heeft in 2010 een Cradle2Cradle 

Silver (C2C) certificaat ontvangen van MBDC 

voor de Gyproc A gipskartonplaat, afgelopen 

jaar is deze certificering uitgebreid met de  

WR, RF, Stucplaat en DuraGyp beplating. Dit 

certificaat houdt o.a. in dat dit product geen 

gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en  

oneindig te recyclen is.

Gyproc werkt op de productielocatie Kallo nauw 

samen met New West Gypsum Recycling voor 

het hergebruik van gips producten. Op dit  

moment wordt ca. 10% van de gipskern van 

gipskartonplaten gewonnen uit gerecyclede 

bronnen; het karton rondom de gipskern bestaat 

uit 100% gerecyclede bronnen.

GEZONDHEID
De gipsproducten van Gyproc kunnen zonder 

uitzondering beschouwd worden als gezonde 

bouwproducten. De uitstoot van Vluchtige  

Organische Stoffen (VOS) is zeer laag en na een 

aantal weken zelfs nauwelijks nog meetbaar. 

De toevoeging van Activ’Air™-technologie  

aan een aantal producten biedt zelfs de  

mogelijkheid om de meest voor komende en 

schadelijkste VOS, formaldehyde, actief en  

blijvend uit het binnenklimaat te filteren.

EXTERN TOEZICHT IS 
ONMISBAAR
“De gipsproducten die wij op de 

Nederlandse markt brengen, pro-

duceren we in België, Duitsland, 

Groot-Brittannië, Denemarken en 

Frankrijk. Juist omdat we in Neder-

land niet zelf produceren, willen we 

de garantie dat onze producten vol-

doen aan alle publiek- en privaat-

rechtelijke kwaliteitseisen - vandaar 

het KOMO-certificaat op al onze 

producten, dat we al hebben sinds 

het bestaat. Tegelijk geven we de 

zogenoemde GyprocGarant op de 

prestaties van complete wanden 

die zijn gebouwd op basis van de 

producten en verwerkingsrichtlijnen 

die wij voorschrijven. Die garantie 

maken we hard op basis van een 

KOMO-attest, dus op bouwdeel-

niveau. Natuurlijk hebben we in 

onze productieprocessen kwaliteits -

controlemechanismen ingebouwd. 

Op aanvraag inspecteren we op de 

bouwplaats of de verwerking op de 

juiste manier verloopt. Maar juist 

het toezicht door een externe partij 

maakt voor ons het verschil. Dat 

een partij als Kiwa over onze  

schouder meekijkt, houdt ons extra 

scherp en extra bewust van onze 

eigen verantwoordelijkheid. Uit-

eraard waren we klaar voor de  

CPR per 1 juli 2013. Desondanks  

is KOMO onmisbaar als extra waar-

borg bovenop CE-markering, als 

Nederlandse ‘kwaliteitssaus’ voor de 

bouwsector.”

ir. Ad Maas, 

manager techniek & innovatie, 

Saint-Gobain Gyproc Nederland
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IN DIALOOG 

MET ONZE

BELANGHEBBENDEN

“Met Saint-Gobain Gyproc België hebben we 

de afgelopen jaren al veel resultaten behaald op 

het gebied van duurzaamheid en maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. Mooie voor-

beelden hiervan zijn het behalen van het C2C 

Silver Certificate voor het hele gamma van platen 

dat wordt geproduceerd in onze fabriek te Kallo. 

Vandaag de dag is het percentage gerecycleerd 

gips in onze producten ongeveer 10%, maar we 

drijven dit percentage stelselmatig op, onder 

meer in het kader van een recent Europees  

project onder de titel “GtoG” - from Gypsum  

to Gypsum. Het karton is 100% gerecycleerd. 

Naast de C2C-certificering hebben wij vorig 

jaar ook de volledige life cycle impact van onze 

meest courante producten in kaart gebracht 

via Levenscyclusanalyse. Gyproc heeft zich 

daarnaast als verlader geëngageerd om zijn  

logistieke activiteiten te verduurzamen. Hier-

voor werd vorig jaar een plan van aanpak  

opgesteld, waarvoor wij beloond werden met 

de Lean and Green Award.

In de komende jaren willen we verder werken 

aan een gesloten gipskringloop. Daarvoor moet 

enerzijds het percentage gerecycleerd gips  

dat wij inzetten omhoog. Anderzijds willen we 

de bouw- en sloopsector verder bewust maken 

van de mogelijkheid tot recycling van gips-

producten.

Intern willen we onze energie-efficiëntie verder 

opdrijven via de installatie van een WKK-instal-

latie. Hierdoor zullen we een groot deel van de 

elektriciteit die we nodig hebben zelf kunnen 

produceren uit de gastoevoer voor onze ovens.

Wat duurzame logistiek betreft experimenteren 

wij al sinds vorig jaar in samenwerking met  

Gyproc Nederland en de Nederlandse groot-

handel Van Keulen (Amsterdam) rond het 

transport van Gyproc-platen via de binnen-

vaart. Op dit moment blijkt dit type transport 

van Gyproc-producten in ons geval financieel 

alleen haalbaar over langere afstanden, zoals 

bijvoorbeeld naar Nederland. Maar we merken 

ook dat we intern al de efficiëntie van scheeps-

belading hebben kunnen opdrijven. De ervaring 

die wij uit deze oefeningen putten is dus zeer 

waardevol. Misschien vinden we ooit wel  

manieren om de binnenvaart ook voor kortere 

afstanden te benutten.

Naast het samen experimenteren rond duur-

zaam transport, en onze gezamenlijke in-

spanningen rond product-innovatie voor de  

Belgisch-Nederlandse markt, denk ik dat we  

elkaar bij de promotie van onze producten als 

onderdeel van duurzame gebouwen zeker  

kunnen ondersteunen. Gyproc België levert  

de duurzame C2C-producten, terwijl Gyproc 

Nederland de afgelopen jaren al meer ervaring 

heeft opgebouwd rond het illustreren en  

berekenen van de milieu-impact, op basis van  

methodieken die zijn uitgewerkt door de  

Nederlandse Stichting Bouw Kwaliteit (de  

Nationale Milieu Database). In België wordt 

hieraan op dit moment nog gewerkt.”

“Vanuit een consistent en breed gedragen visie 

op duurzaamheid, worden de medewerkers 

van CRH Bouwmaterialen continu gemotiveerd 

om actief bij te dragen aan een duurzame  

bedrijfsvoering. Niet alleen denken, maar ook 

de handen uit de mouwen steken, zo zitten we 

in elkaar. Daarom zijn we steeds nadrukkelijker 

zichtbaar bij maatschappelijke projecten. Als 

bedrijf in de vorm van sponsoring, medewerkers 

individueel of in teamverband als gedreven 

deelnemers. Mooie voorbeelden hiervan zijn 

Alpe d’HuZes en RoPaRun.

Bewust bouwen is een belangrijk thema waar-

mee wij onze klanten ondersteunen om succes-

vol te opereren in een veranderende markt. 

Belangrijke doelen op dit gebied zijn: duurzame 

materialen, afvalretour/reductie, veilig werken, 

logistieke oplossingen en renoveren. Ook met 

onze specifieke kennis op dit gebied onder-

steunen wij onze klanten bij allerlei vraag-

stukken. Daarnaast nemen wij ook onze eigen 

processen kritisch onder de loep. Daarom zijn 

we trots op de Lean & Green Award die CRH 

Bouwmaterialen ontving van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu.

CRH Bouwmaterialen heeft in het kader van 

haar duurzaamheidsbeleid twee speerpunten 

vastgelegd:

1.  Verduurzaming van ons product-advies & 

assortiment

Doel is onze klant te helpen een duurzaam 

materiaal uit te kiezen. Onder duurzaam 

wordt in dit geval verstaan: het meest groene 

en veelgebruikte materiaal. Het gaat dus om 

gangbare materialen die een positief effect 

hebben op Breeam- en GPR-berekeningen  

en tevens veelgebruikt worden en in een 

gangbare prijsklasse vallen.

2.  Verduurzaming van transport en logistieke 

bewegingen

Dit realiseren we onder andere door het ver-

hogen van onze beladingsgraad en onderlinge 

samenwerking tussen onze vestigingen en 

leveranciers waardoor we efficiënt uit kunnen 

leveren. Bovendien hebben alle chauffeurs  

de cursus ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd en is 

de afgelopen jaren een groot deel van ons 

wagenpark vernieuwd. De nieuwe voer-

tuigen zijn schoner en zuiniger in verbruik.

Gyproc en CRH versterken elkaar op deze  

gebieden. Door actief met elkaar te commu - 

niceren over de gestelde doelen, blijven wij 

elkaar nu en in de toekomst ondersteunen op 

maatschappelijk vlak.”

TOM ROMMENS,  
SUSTAINABILITY MANAGER, 
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM NV/SA

“ WERKEN AAN EEN  
GESLOTEN GIPSKRINGLOOP”

HEDY VAN OPZEELAND, 
ACCOUNTMANAGER INNOVATIE & DUURZAAMHEID,  
CRH BOUWMATERIALEN

“ NIET ALLEEN DENKEN, MAAR OOK DE 
HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN”

“ SAMEN MET GYPROC NEDERLAND 

EXPERIMENTEREN WE IN  

DUURZAAM TRANSPORT”

“ BEWUST BOUWEN IS EEN  

BELANGRIJK THEMA WAARMEE  

WIJ ONZE KLANTEN ONDERSTEUNEN”
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VOOR ONZE 
MEDEWERKERS

ONGEVALLEN
De supply chain manager is verantwoordelijk voor de inventarisatie van veiligheid en gezondheid 

risico’s. Hiervoor is er binnen Saint-Gobain een TF Rate systeem opgezet waarbij onveilige situaties 

en alle daadwerkelijke ongevallen met verzuim worden geregistreerd. 

TF RATE AANTAL GEVALLEN

TF 1 (ongevallen met verzuim) 0

TF 2 (ongevallen zonder verzuim) 1

TF 3 (ongeval dat intern verzorgd kan worden) 1

TF 4 (een bijna ongeval of een incident met materiële schade) 1

TF 5 (een onveilige situatie) 196

Met het opvolgen van ongevallen en incidenten probeert Gyproc van haar fouten te leren, en de 

kans op herhaling te verkleinen. Het in kaart brengen van de risico’s wordt gedaan door het gehele 

management. Elke manager voert gedurende het jaar verschillende audits uit conform de ‘Safety 

Management Auditing Technique’ (SMAT) en maakt hiervan verslag. Alle vermeldde onveilige  

situaties worden weer gebruikt als mogelijke verbeteringen. Bovendien hebben de managers  

gemerkt dat, door dit gedurende het gehele jaar te doen, de organisatie als geheel continu wordt 

geconfronteerd met veiligheid en daardoor voortdurend zelf aandacht besteed aan veilig werken.

OPLEIDINGEN
In 2013 hebben de medewerkers weer de mogelijkheid gehad om zich verder te ontwikkelen  

en bij te scholen. Gyproc vindt het van groot belang om een gunstig leerklimaat en ontwikkelings-

mogelijkheden te bieden, zodat medewerkers zowel hun vakkennis kunnen ontwikkelen en hun 

competenties kunnen blijven ontplooien. 

OPLEIDING AANTAL MEDEWERKERS DIE DEELNAMEN

Building Bridges 4

Comply training 28

Meet SG in the Benelux 4

Principles of Conduct 2

Responsible Leadership 3

HBO-sales 8

Zakelijk Engels 19

HBO Bedrijfskunde 1

Brede Middelmanagement 1

Elementaire Bouwkunde A 1

Bedrijfshulpverlening 4

Basisopleiding Sales 1

Opweg naar onmisbaarheid 2

SPONSORING
Gyproc zet zich al jaren actief in voor diverse (lokale) doelen. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de deelname van Wesley van Huizen namens 

Gyproc bij de vijfde editie van de Tour for Life in 2013.

Met acht renners en twee fantastische verzorgers van Gyproc, Isover en 

Adfors, zijn we op de racefiets in acht dagen van Italië naar Nederland 

gefietst. Zo’n 1.260 km. De route loopt dwars door de Alpen over 

loodzware cols. Deelname aan dit evenement was geweldig. Wij 

hebben met interne en externe sponsoring ruim € 17.000,- binnen 

gehaald voor het goede doel! Daarnaast was de nodige voor-

bereiding en training noodzakelijk om deze tocht goed te kunnen 

doorstaan. Alle renners hebben één jaar lang keihard getraind en 

duizenden kilometers in training afgelegd.

Tour for Life zet zich in voor Artsen zonder Grenzen door geld in te 

zamelen. Artsen zonder Grenzen biedt hulp daar waar hulp het hardst 

nodig is. Hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. 

Van medische basiszorg tot noodchirurgie, van het geven van vacci-

naties tot psychosociale zorg, het uitdelen van hulpgoederen tot  

het installeren van water en hygiënische voorzieningen.

Wesley van Huizen,

Adviseur pleistersystemen,

Saint-Gobain Gyproc Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST
Alle medewerkers vallen onder de collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO) van Saint-Gobain 

Construction Products Nederland B.V.. 

PENSIOENEN
Gyproc heeft voor al haar medewerkers boven 

de 18 jaar een pensioenregeling afgesloten bij 

de Koninklijke Hibin. 

 

FUNCTIONERINGS- EN  
EVALUATIEGESPREKKEN
Het voeren van functionerings- en evaluatie-

gesprekken is een belangrijke management-

tool binnen de organisatie. Daarom acht het 

management het noodzakelijk dat gesprekken 

met alle medewerkers met een vaste frequentie 

worden gevoerd. Ieder jaar dient er minimaal 

één functioneringsgesprek en één evaluatie-

gesprek per medewerker plaats te vinden. Elke 

leidinggevende dient er voor te zorgen dat 

voor de medewerkers die direct of indirect aan 

hen rapporteren een actueel functie profiel 

met bijbehorende competenties is ontwikkeld. 

GEZONDHEID
Om kwaliteit te kunnen waarborgen is een 

goed functionerend verzuimbeleid van belang. 

Een onderdeel hiervan is de fitnessregeling 

voor de medewerkers van Gyproc. Het fitness-

programma is gericht op een actieve leefstijl, 

gezond bewegen en gezond werken.

Onze medewerkers zien wij als belangrijkste kapitaalgoed. Zonder de kennis en vaardigheden van onze medewerkers 

zou het ons niet lukken om onze klanten naar behoren van dienst te zijn. Door onze medewerkers te blijven inspireren, 

op de juiste manier te faciliteren en ze te motiveren, helpen wij onze organisatie efficiënt en doeltreffend te laten func-

tioneren.

“ HET IS VAN GROOT BELANG OM EEN  

GUNSTIG LEERKLIMAAT  EN  

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN TE BIEDEN”
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SPORTDAG
In 2013 heeft Gyproc haar eerste 

sportdag georganiseerd. Vanuit de 

medewerkers was er behoefte aan 

een sportdag en hiervoor zijn  

diverse ideeën aangedragen. De 

ochtend begon met een clinic zelf-

verdediging. De deelnemers kregen 

les in een aantal MMA (Mixed  

Martial Arts) technieken. Daarna 

werden verschillende basisprinci-

pes uit de vechtsport (grappling) 

bij gebracht. Na deze clinics en een 

lunch stonden er andere sportieve 

activiteiten op het programma zo-

als zaalvoetbal en volleybal. We  

kijken terug op een geslaagde dag, 

die voor herhaling vatbaar is.

STRANDDAG
Voor de derde keer heeft Gyproc, samen met 

haar zusterbedrijven Isover en Weber Beamix, 

de jaarlijkse stranddag georganiseerd. Deze 

dag staat in het teken van kennis delen,  

informeel samenzijn en plezier. In de ochtend 

werd het kantoor- en verkooppersoneel van de 

drie bedrijven bijgepraat over de resultaten en 

ontwikkelingen van het eerste halfjaar.  

De middag stond in het teken van diverse  

sportieve strandactiviteiten zoals branding  

raften, beach volleybal en beach golf. In  

verschillende groepssamenstellingen hebben 

de medewerkers hieraan meegedaan. Deze 

prachtige dag werd afgesloten met een ge-

zellige barbecue.

“ DEZE DAG STAAT IN HET  

TEKEN VAN KENNIS DELEN, 

INFORMEEL SAMENZIJN EN PLEZIER”
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V.l.n.r. Ad Maas 

en Marco 

Mooren 

(algemeen direc-

teur, materiaal 

afbouw)

Jos van den Hoven (directeur Van Vonderen Interior Contractors B.V.)

GYPROC 
PROFESSIONALS

Gyproc Professionals vormen een netwerk van vooraanstaande plafond- 

en wandmontagebedrijven, die gespecialiseerd zijn in de verwerking van  

Gyproc afbouwsystemen. Gyproc Professionals onderscheiden zich in de markt 

door vakmanschap en kennis. Daarmee streven zij naar een voorkeurspositie  

binnen de afbouw.

NATIONALE GYPROC TROPHY 2013
Om de twee jaar wordt onder de Gyproc Profes-

sionals de Gyproc Trophy uitgereikt. In 2013 is 

de wedstrijd voor de vierde keer georganiseerd. 

De winnaars van de drie prijzen zijn bekend ge-

maakt tijdens de jaarlijkse Gyproc Professionals 

dag, die gehouden werd op 27 september 2013 

in Rotterdam. 

Ook dit jaar bleek dat het jureren niet een  

gemakkelijke en zomaar uitgemaakte zaak is. 

Gelukkig zijn er duidelijke procedures en criteria, 

waarmee een jury houvast heeft. Het niveau van 

de inzendingen was dit jaar weer hoger dan 

vorige edities. 

Tijdens het juryberaad kwam naar voren dat er 

twee exceptionele projecten waren: het Rijks-

museum in Amsterdam van Kwakman Afbouw 

Volendam en het EMCR Onderwijscentrum  

in Rotterdam van Van Vonderen Interior  

Contractors B.V.. Juist doordat deze twee  

overbleven, volgde een uitermate boeiende dis-

cussie over vakmanschap, afwerkings niveau,  

innovatie, flexibiliteit, meedenkend vermogen 

en co-engineering. 

Vol trots en verguld is de jury met de keuze voor 

het EMCR Onderwijscentrum in Rotterdam. 

Door Van Vonderen werd in dit project, naast 

het vakmanschap en hoge afwerkingsniveau, 

het onderscheid gemaakt door de uitwerking 

van complexe details en de hoge innovatie-

graad. De in de Metal Stud wand ingebouwde 

sus kasten en de akoestische prestaties in de  

verschillende auditoria binnen een omgeving 

waar een buitenruimte aangesloten moest 

worden op nieuwbouw, spraken de jury in het 

bijzonder aan. Hiermee is het project van  

Van Vonderen Interior Contractors B.V. een  

terechte winnaar van de Gyproc Trophy 2013.

V.l.n.r. Ad Maas en Marco Mooren 

(algemeen directeur, MAT Afbouw B.V.)

INNOVATIEPRIJS
MAT Afbouw B.V. is tijdens het evene-

ment uitgeroepen tot winnaar van de 

Innovatieprijs 2013. Deze prijs reikt 

Gyproc uit aan de partij die het best 

gebruik maakt van een bijzondere, 

nog niet eerder vertoonde oplossing 

binnen het project. Het project van 

MAT Afbouw B.V. ging om de trans-

formatie van het GAK-kantoor in  

Amsterdam tot studentenwoningen. 

Men gebruikte daarbij een slim op-

hangsysteem voor het plafond, waar-

door een hoge geluidsisolatie en een 

snelle montage mogelijk was.

GYPROC PROFESSIONALS 
KEUZE
In de categorie ‘Gyproc Professionals 

Keuze’ dongen alle 25 inzendingen 

mee naar de hoofdprijs. Tijdens de  

Gyproc Professionals dag mochten  

alle genodigden een stem uitbrengen 

op het project dat hen het meeste 

aansprak. Als winnaar gekozen, met 

19% van alle stemmen, is het project 

Strijp S (gebouw Anton en Gerard) van 

Van Vonderen Interior Contractors B.V.. 

Deze prijs is op dezelfde avond, tijdens 

de award show, uitgereikt.
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PUBLIEK
BELEID

Gyproc is aangesloten bij diverse belanghebbende organisaties en verenigingen 

en vervult hierin een actieve rol in het bestuur of neemt deel aan werkgroepen.

NEDERLANDSE BRANCHE  
VERENIGING GIPS (NBVG)
De NBVG verenigt fabrikanten van gips-

producten voor de Nederlandse markt.  

De NBVG is aangesloten bij Eurogypsum.

Bestuur Vice Voorzitter: Peter Janmaat 

Werkgroep Techniek: Herbert Hofstad

Werkgroep Milieu: Ad Maas (voorzitter)

 

NEDERLANDS VERBOND  
TOELEVERING BOUW (NVTB)
Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw 

behartigt de belangen van producenten en 

leveranciers van bouwgrondstoffen en 

bouwmaterialen. Het NVTB vertegenwoordigt 

12 branches en meer dan 500 producenten en 

leveranciers van bouwmaterialen en 

bouwproducten.

Lid Presidium: Peter Janmaat 

Lid Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK): 

Ad Maas

EUROGYPSUM TE BRUSSEL
Eurogypsum is de Europese federatie van 

nationale (branche)verenigingen van 

gips fabrikanten, gevestigd in Brussel.

Werkgroep Environmental and Raw Materials 

Committee (ERMC): Ad Maas

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
FABRIKANTEN VAN PLAFOND- EN 
WANDMATERIALEN
De leden van de NVF produceren diverse 

soorten systeemplafonds en systeemwanden, 

dan wel onderdelen daarvan. De NVF 

ledenkring komt één keer per kwartaal bijeen 

om met elkaar actuele onderwerpen in de 

bedrijfskolom te bespreken. 

Voorzitter: Peter Janmaat

KIWA 
Certificerende instelling en tevens verantwoor-

delijk voor de bewaking van de kwaliteit van de 

beoordelingsrichtlijnen. 

College van Deskundigen Afbouw: Ad Maas

SKH/KIWA
SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in  

het bouwsegment te vergroten.

KIWA is een certificerende instelling en tevens 

verantwoordelijk voor de bewaking van de 

kwaliteit van de beoordelingsrichtlijnen. 

Gezamenlijk College van Deskundigen Brand 

-Staalbekleding: Ad Maas

IKOB-BKB/KIWA 
IKOB-BKB zet zich in voor kwaliteitsborging en 

-verbetering in de bouwwereld. 

KIWA is een certificerende instelling en tevens 

verantwoordelijk voor de bewaking van de 

kwaliteit van de beoordelingsrichtlijnen. 

Gezamenlijk College van Deskundigen 

Afbouwwerkzaamheden - proces certificaten: 

Ad Maas

  

NOA-NBVG-TBA-STABU
Lid begeleidingscommissie afwerkings-

niveaus: Ad Maas 

Vereniging van Bedrijven
in Vianen en Omstreken
Postbus 137
4130 EC  Vianen

VERENIGING VAN BEDRIJVEN 
VIANEN EN OMSTREKEN (VBVO)
De VBVO behartigt de belangen van de 

bedrijven in en rondom Vianen. Nieuwe 

ontwikkelingen en het beleid van gemeente, 

provincie en rijk worden door de VBVO gevolgd 

en tevens worden de partijen geïnformeerd 

over nieuwe ontwikkelingen.

Afgevaardigden vanuit Gyproc: Edwin Hurks 

en Peter Janmaat

STICHTING TER BEVORDERING  
PROFESSIONALISERING &  
DESKUNDIGHEID AFBOUW (SPDA)
De SPDA heeft als doelstellingen het stimuleren 

van proces- en kwaliteitsverbe tering in de 

bouw door ketenintegratie en het verhogen 

van het kennisniveau van lichtgewicht 

afbouwen.

Ook beoogt de Stichting het stimuleren van 

MVO/maatschappelijk verantwoord 

ondernemen ter versterking van de markt-

positie van de leden.

Voorzitter: Peter Janmaat

NEDERLANDSE BRANCHEVERENIGING 
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT)
De Nederlandse Branchevereniging voor de 

Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging 

die het topsegment van de Nederlandse 

timmerindustrie vertegenwoordigt. 

Sectie VHSB: Ad Maas

 

SLIMBOUWEN
Een community van participanten die het 

Slimbouwen principe onderschrijven.

Afgevaardigde vanuit Gyproc: Ad Maas 

VAKBLAD PLAFOND EN WAND INFO
Plafond en Wand Info is een uitgave van 

BDUmedia en richt zich op de droge afbouw 

van wanden en plafonds. 

Lid Redactieraad: Ad Maas
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“Saint-Gobain Distribution draagt haar duur-

zaamheidsbeleid sinds 2011 actief uit. In het 

Sociaal Jaarverslag van 2013 is al een duidelijke 

vooruitgang te zien. Een voorbeeld hiervan is 

het succesvolle eerste jaar van het duurzaam-

heidscentrum Greenworks Academy met 3.683 

bezoekers en 80 opleidingen. 27% van de omzet 

Raab Karcher bestaat uit Greenworks producten 

en 36% van de omzet van Galvano bevat pro-

ducten met Greenworks kenmerken. 

De lancering van Raab’s renovatiehuis en  

Leanworks zijn andere voorbeelden van het 

duurzaamheidsbeleid. Mooie prestaties zijn 

het behalen van de Lean and Green Award voor 

Van Keulen en Raab Karcher, reductie van de 

CO2-uitstoot met 36% en 84% recycling van  

het afval.

“Door kort op de markt te zitten en constant te 

blijven innoveren heeft Gyproc ook in 2013 

weer diverse nieuwe producten en diensten 

weten te introduceren. Bovendien is ook het 

voldoen aan de nieuwste (Europese) wet- en 

regelgeving een belangrijk item geweest.

Met de opkomst van het Bouw Informatie  

Model (BIM) als methodiek heeft Gyproc meer 

dan 100 scheidingswanden in BIM gemodel-

leerd en op haar website gepubliceerd. Dit 

zorgt ervoor dat de architect kan beschikken 

over de meest voorkomende scheidingswanden 

in zijn BIM database, waardoor deze optimaal 

ingepast kunnen worden in de in BIM gemodel-

leerde gebouwontwerpen. 

Alle Gyproc producten en systemen voldoen 

vanzelfsprekend aan de nieuwste wet- en regel-

geving. Zo is er per 1 oktober 2013 een nieuw 

KOMO attest voor de Gyproc scheidingswanden 

beschikbaar gekomen via KIWA. Tevens hebben 

wij aanvullend onderzoek verricht waarmee de 

brandwerendheid van Gyproc wanden met een 

wandhoogte groter dan 3m onderbouwd kan 

worden. 

Verder is er sinds 1 juli 2013 in het kader van de 

inwerkingtreding van de CPR voor ieder product 

een zogenaamde DoP (Declaration of Perfor-

mance) beschikbaar op de verpakking van het 

product en op de website van Gyproc. 

Vanaf deze plek verheugt het mij ook te melden, 

dat wij vanaf 1 oktober 2013 onze onbrandbare 

Glasroc F staalbekledingssystemen volledig 

RESEARCH & DEVELOPMENT
In 2013 heeft Gyproc steun van overheden verkregen om te werken aan innovaties in 

het kader van de Wet Bevordering Speur  en Ontwikkelingswerk (WBSO). 

INNOVATIE INDEX VAN GYPROC
Gyproc heeft in 2013 een innovatie-index gerealiseerd van 23%. De innovatie-index is 

gedefinieerd als de omzet van de innovatieve producten gedeeld door de totale omzet 

x 100%. Innovatieve producten mogen hiervoor 5 jaar worden meegeteld en producten 

zijn nieuw en innovatief als deze door de markt als zodanig worden gezien.

IN DIALOOG 

MET ONZE

BELANGHEBBENDEN

IR. AD MAAS, 
MANAGER TECHNIEK & INNOVATIE, PROJECTLEIDER MVO,  
SAINT-GOBAIN GYPROC NEDERLAND 

“ INNOVEREN DOE  
JE SAMEN!”

KRISTEL VAN DE WESTELAKEN, 
MANAGER MVO/EHS, 
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION THE NETHERLANDS B.V.

“ LEVERANCIERS ACTIEF  
BETREKKEN BIJ MVO-BELEID”

Europees onderbouwd hebben en zijn voorzien 

van een KOMO attest door SKH.

Richting onze belanghebbenden zijn wij  

verantwoordelijk om hen constant te voorzien 

van de laatste informatie met betrekking tot 

de wet- en regelgeving. Een goed voorbeeld 

hiervan is de vernieuwde ARBO-wetgeving  

per 1 juli 2013. Gelet op de nieuwe eisen met 

betrekking tot de verwerking van droge  

afbouwsystemen zien wij het als onze taak om 

de voorschrijvers en verwerkers van onze pro-

ducten te voorzien van alle benodigde relevante 

ARBO-informatie. 

Op dit moment werken wij er hard aan om in 

2014 weer een aantal prachtige innovaties voor 

de markt te kunnen introduceren.”

De doelen die Saint-Gobain Distribution zichzelf 

stelt, hebben veel raakvlakken met de doel-

stellingen van Saint-Gobain Gyproc. Zo gaat 

Saint-Gobain Distribution ook voor CO2- en  

afvalreductie. Saint-Gobain Distribution heeft 

zichzelf ook ten doel gesteld dat de producten 

in het assortiment een LCA hebben. 

Daarnaast zet Saint-Gobain Distribution zich 

in om haar belanghebbenden, waaronder haar 

leveranciers, actief te betrekken bij haar 

MVO-beleid. Hier liggen dan ook voor beide 

partijen kansen om de samenwerking te inten-

siveren door actieve communicatie en kennis-

overdracht richting de klant. Dit kan onder an-

dere door de Greenworks Academy.” 
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MILIEU
In 2013 heeft Gyproc voor de tweede 

keer een CO2-Footprint opgesteld. 

Met het opstellen van de CO2-Foot-

print hebben wij inzichtelijk gemaakt 

hoeveel CO2 Gyproc uitstoot bij het 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

Concreet omvat dit warmte- en elek-

traverbruik op het kantoor te Vianen 

en het auto-, trein- en vliegtuig-

verkeer van de medewerkers. 

De CO2-Footprint van 2013 laat ten opzichte 

van 2012 een daling van de totale CO2 uitstoot 

zien van 1%. Deze daling komt met name door 

het leasebeleid, dat heeft geresulteerd in een 

‘schoner’ wagenpark. Daarnaast zijn de zakelijke 

kilometers met privé-auto’s sterk gedaald. Dit 

is mede te danken aan de vermindering van 

het aantal auto’s binnen het wagenpark.

De CO2-Footprint is opgesteld conform de CO2- 

Prestatieladder methodiek en betreft alleen de 

scope 1 en 2 emissies. De keuze voor de CO2- 

Prestatieladder methodiek komt voort uit de 

ambitie van Gyproc om het CO2-Prestatieladder 

certificaat op niveau 3 te behalen. 

AFVAL
De hoeveelheid afval is in 2013 een stuk hoger 

dan in 2012. Dit komt met name door de  

voorbereidingen die getroffen zijn voor de ver-

plaatsing van het magazijn van Gyproc van  

Vianen naar Kallo.

CO2-FOOTPRINT 2012 2013

Openbaar vervoer 0,27 0,15 ton CO2 -44,44%

Brandstofverbruik wagenpark 186 183 ton CO2 -1,61%

Vliegverkeer 12 12 ton CO2 0,00%

Elektriciteitsverbruik 83 83 ton CO2 0,00%

Warmte (verbrandingsoven) 29 29 ton CO2 0,00%

Totaal 310 307 ton CO2 -0,97%

Waterverbruik 318 286 m3 -10,06%

CO2-FOOTPRINT
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AFVAL 2012 2013

Bouw en sloop 9.780 kg

Papier en karton 1.187 3.477 kg 192,92%

Restafval 5.441 8.815 kg 62,01%

Schroot 1.080 580 kg -46,30%

Totaal 7.708 22.652 kg 193,88%
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“Om onze klanten nog beter van dienst te zijn, 

zal Gyproc Nederland in het najaar van 2014 

haar producten leveren vanuit productielocatie 

Gyproc België in Kallo, gelegen in het haven-

gebied van Antwerpen. Verkoop, techniek & 

innovatie, marketing en logistieke planning 

blijven centraal in Nederland vanuit Vianen 

opereren. 

Orders gipskartonplaten en gipspleisters worden 

door Gyproc Nederland vanuit verschillende 

Saint-Gobain productielocaties voornamelijk 

rechtstreeks geleverd bij haar klanten. De pro-

ducten Rigidur, Glasroc F, plafonds, metalen 

profielen en accessoires worden hoofdzakelijk 

vanuit het magazijn in Vianen geleverd.  

Van hieruit worden ook de Nederlandse  

DHZ-bouwmarkten beleverd. Deze werkwijze 

wordt tot op heden gehanteerd.

De Nederlandse markt verandert. Als bedrijf 

moet je hier op inspelen. Voor de dienst-

verlening betekent dit dat wij onze huidige lo-

gistiek gaan aanpassen aan de behoeften van 

onze klanten. Een belangrijk voordeel is dat 

het transport efficiënter gepland kan worden. 

Dit levert brandstof besparing op en vermin-

dert de CO2-uitstoot. Kortom: deze maatregel 

draagt ook bij aan een schoner milieu.”

“Nadat we in 2012 de eerste gipsvaart hadden 

gerealiseerd was het natuurlijk wachten op een 

vervolg. In 2013 hebben Saint-Gobain Gyproc 

en Van Keulen Hout en Bouwmaterialen een 

tweede en derde gipsvaart gerealiseerd. Net zo-

als de eerste gipsvaart zijn de bouw materialen 

vanuit de productielocatie van Gyproc in Kallo 

in België via de binnenvaart met als bestem-

ming Van Keulen Hout en Bouwmaterialen in 

Amsterdam verscheept. 

In totaal werden er maar liefst 800 pallets met 

verschillende soorten Gyproc-gipsplaten aan-

gevoerd. Hiermee worden 40 vrachtwagens 

vervangen. Dit heeft geresulteerd in een  

CO2-reductie van minimaal 35% en de verkeers-

IN DIALOOG 

MET ONZE

BELANGHEBBENDEN

DANNY VERDUIN, 
SUPPLY CHAIN MANAGER,  
SAINT-GOBAIN GYPROC NEDERLAND

MAGAZIJN IN VIANEN VERHUIST  
NAAR KALLO (BELGIË)

JAN VISSER, 
INKOOPMANAGER, 
VAN KEULEN HOUT EN BOUWMATERIALEN

GIPSVAART SAMEN MET  
GYPROC GROOT SUCCES

druk op de ring A10 rond Amsterdam werd 

ontlast.

Net zoals bij Saint-Gobain Gyproc staat bij  

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen duur-

zaamheid hoog in het vaandel. Het gezamenlijk 

vervoer over het water sluit hier uitstekend op 

aan. In 2014 hopen we onze samenwerking 

verder te optimaliseren zodat de CO2-uitstoot 

van de vrachten tot een minimum wordt  

beperkt. MVO is een werkwoord: veel bedrijven 

dragen het uit, Van Keulen voert het uit.”
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COMMITMENT GRI
Dit verslag is opgesteld overeenkomstig het 

Global Reporting Initiative (GRI) versie 3.1. Het 

GRI kent drie toepassingsniveaus waarbij Gyproc 

voor haar eerste verslaglegging heeft gekozen 

voor niveau C. In de kruistabel die is opgenomen 

in dit verslag staat vermeld welke GRI indicato-

ren in dit verslag zijn verwerkt. Het verslag is 

getoetst door de organisatie zelf en niet door 

externen geverifieerd.

REIKWIJDTE VAN HET VERSLAG
Dit verslag wordt jaarlijks opgesteld en betreft 

nu de activiteiten van Saint-Gobain Gyproc  

Nederland in het jaar 2013. Tijdens het rappor-

teren hebben er geen significante wijzigingen 

plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, 

structuur of eigendom van de organisatie. 

SOCIAAL
JAARVERSLAG

CONTACT
Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om 

contact op te nemen met de MVO-projectleiders 

van Gyproc: Ad Maas en Mark van Houten.

Met dit Sociaal Jaarverslag wil Gyproc haar belanghebbenden informeren over 

de voortgang van haar MVO-beleid en de MVO-prestaties.
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BIJLAGE 1:
OVERZICHT DOELSTELLINGEN

BIJLAGE 2:
VERKLARENDE WOORDENLIJST

KPI DOEL 2014 DOEL 2017

ORGANISATIE

Klanttevredenheid Doorontwikkelen onderzoek klanttevredenheid. Verbetering klanttevredenheid t.o.v. het 

referentiejaar 2013 (na het eerste onderzoek 

wordt hier een kwalitatieve doelstelling 

aangehangen).

Duurzaam inkopen Duurzame inkoopeisen zijn opgesteld. 75% van de leveranciers dient de inkoopeisen 

ondertekend te hebben.

Belanghebbenden Belanghebbenden betrekken en de dialoog 

aangaan.

Belanghebbenden betrekken. Tezamen 

zorgdragen voor maatschappelijke en milieu 

vraagstukken.

PEOPLE

Marketing en communicatie code De Code voor marketing en communicatie is 

opgesteld.

De Code voor marketing en communicatie 

is geïmplementeerd en medewerkers zijn 

geïnstrueerd. 

Platform Meer invulling geven aan het platform 

Innoveerkracht.

Een gerespecteerd en bekend platform 

gerealiseerd.

'Samen werken' Het door Gyproc intern verspreide boekje 

'Samen werken' voorzien van de laatste MVO 

gerelateerde informatie.

De informatie in het boekje 'Samen werken' is 

up-to-date en is bij alle medewerkers bekend.

PLANET

CO2-Prestatieladder Behalen niveau 3 van het CO2-Prestatieladder 

certificaat.

Behouden van het CO2-Prestatieladder 

certificaat op niveau 3.

CO2-Reductie De CO2-uistoot verlagen met 2% per FTE. De CO2-uitstoot verlagen met 10% per FTE.

Verpakkingen Onderzoek naar informatie over duurzaamheid 

van producten en verpakkingen op 

verpakkingsmaterialen.

Informatie over duurzaamheid van producten en 

verpakkingen zijn vermeld op de verpakkingen.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CEO Chief Executive Officer

CO2 Koolstofdioxide

CO2-Footprint Een overzicht van de uitstoot van CO2 van de organisatie als gevolg van het gebruik van fossiele 

brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit en verwarming.

CO2-Prestatieladder De CO2-Prestatieladder is een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud te geven aan 

duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2-bewust 

handelen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. 

FTE Fulltime-equivalent (rekeneenheid waarin de personeelssterkte of de omvang van een betrekking 

wordt uitgedrukt). 

LCA Levenscyclusanalyse, methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende  

de hele levenscyclus.

GRI Global Reporting Initiative

LZV Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie

Scope 1 Scope 1, directe emissies, zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas 

gebruik en emissies door het eigen wagenpark. 

Scope 2 Scope 2, indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de 

organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. De CO2-Prestatieladder 

rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijk gebruik van een privé-auto tot scope 2. 

SMAT Safety Management Auditing Technique

WBSO Wet Bevordering Speur  en Ontwikkelingswerk
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BIJLAGE 3
GRI KRUISTABEL VERVOLG GRI KRUISTABEL

1. STRATEGIE EN ANALYSE PAGINA

1.1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 5

2. ORGANISATIEPROFIEL

2.1 Naam van de organisatie 1

2.2 Merken, producten en diensten 14

2.3 Operationele structuur 10

2.4 Locatie van het hoofdkantoor 7

2.5 Het aantal landen waarin de organisatie actief is 6

2.6 Eigendomsstructuur 7

2.7 Afzetmarkten 6

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie 10

2.9 Significante veranderingen tijden de verslagperiode 32

3. VERSLAGPARAMETERS

3.1 Verslagperiode 32

3.2 Datum van het meest recente verslag 32

3.3 Verslaggevingscyclus 32

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag en de inhoud ervan 32

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag 5

3.6 Afbakening van het verslag 32

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag 32

3.8
Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom,  

gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten
n.v.t.

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie n.v.t.

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes 28

3.12 Global Reporting Initiative tabel 36

4. BESTUUR, VERPLICHTINGEN EN BETROKKENHEID

4.1 De bestuursstructuur van de organisatie 10

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft 10

4.3
Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet 

leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam
10

4.4
Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of 

medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam
32

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken 16, 17, 27, 31

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die betrokken moeten worden 16, 17, 27, 31

PRESTATIE INDICATOREN PEOPLE PAGINA

KERNTHEMA II - ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK

WERKGELEGENHEID

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst, regio en geslacht. 10

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. 10

VERHOUDING TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. 18

LA5
Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt gespecificeerd in 

collectieve overeenkomsten.
18

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen. 18

OPLEIDING, ONDERWIJS-AARD EN ORGANISATIE VAN HET WERK

LA11
Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers 

garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan.
18

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. 18

KERNTHEMA III - MENSENRECHTEN

INVESTERINGS- EN INKOOPBELEID (STRATEGIE EN BEHEER)

HR1
Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten 

zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.
8

HR2
Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op 

getroffen maatregelen.
8

KERNTHEMA IV - EERLIJK ZAKEN DOEN / MAATSCHAPPIJ

CORRUPTIE

SO3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptiebeleid en procedures van de organisatie heeft gevolgd. 18

PUBLIEK BELEID

SO5 Publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan. 24

KERNTHEMA V - CONSUMENTEN AANGELEGENHEDEN / PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

ETIKETTERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

PR3
Informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het percentage van 

belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen.
14

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid. 34

MARKETINGCOMMUNICATIE

PR6
Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot 

marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring.
34
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PRESTATIE INDICATOREN PLANET PAGINA

KERNTHEMA VI - MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE, EMISSIES

ENERGIE

EN3 Direct energieverbruik per primaire energiebron. 28

EN4 Indirect energieverbruik per primaire energiebron. 28

EN5 Energiebesparing als gevolg van behoud- en efficiëntieverbeteringen. 30, 31

EN6
Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals 

verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven.
30

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging. 28, 30, 31

WATER

EN8 Totale wateronttrekking per bron. 28

UITSTOOT, AFVALWATER EN AFVALSTOFFEN

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode. 28

PRESTATIE INDICATOREN PROFIT PAGINA

DIRECTE ECONOMISCHE WAARDEN GEGENEREERD EN GEDISTRIBUEERD

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. 18

EC4 Significante financiële steun van een overheid. Financieel 

Jaarverslag

VERVOLG GRI KRUISTABEL
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