
Bewust printen
Behaal uw milieudoelstellingen met Canon



Bewust printen voor 
een beter milieu

Kyosei, de bedrijfsfilosofie van Canon, is een 
Japans woord dat betekent 'samen leven en 
samen werken voor het algemeen belang'. Niet 
alleen in alle bedrijfsactiviteiten van Canon maar 
ook in de houding ten opzichte van de  
samenleving staat dit gemeenschappelijk 
belang centraal. Vanuit die gedachte moeten 
alle producten en diensten van Canon een  
verrijking zijn voor u als klant en tegelijkertijd zo 
min mogelijk belastend zijn voor het milieu. 

Kyosei

Joop van Boerdonk

Joop van Boerdonk, Algemeen Directeur Canon Nederland N.V. 

“De strategische visie van Canon is 
'het verrijken van het persoonlijke en 
zakelijke leven met imaging-
oplossingen'. Onze oplossingen en 
services helpen onze klanten hun 
efficiency te verbeteren, aan 
duurzaamheidsdoelen bij te dragen, 
waarde te creëren, aan de eisen van 
maatschappij en belanghebbenden
te voldoen, hun levensstijl te 
ondersteunen en gebruik te 
maken van nieuwe kansen om op 
verantwoorde wijze hun business 
uit te breiden. Duurzaamheid zit in 
onze cultuur verankerd: door onze 
Kyosei-filosofie, onze strategie en 
de manier waarop we zaken doen.”



“Duurzaamheid zit in onze 
cultuur verankerd”
Joop van Boerdonk 
Algemeen Directeur Canon Nederland N.V.



"Een beter milieu bereik je samen" 
In gesprek met Judith Voermans, Sustainability Officer van Canon Nederland N.V.

“Wij hebben duidelijke richtlijnen als het gaat om uitingen over duurzaamheid. Als 
Sustainability Officer werk ik mee aan de commerciële winst, maar ben ik ook de 
spiegel van de organisatie als het gaat om duurzaamheid. Zo wordt bijvoorbeeld 
mijn hulp vaak in geroepen om tenders inhoudelijk te controleren; die schakel van 
controle hebben we nodig, daar gaan we heel bewust mee om.” 

Tegengaan van verspilling 

“Vanuit onze bedrijfsfilosofie – dat we bewust willen omgaan met onze omgeving – is het tegengaan van verspilling een 
belangrijk uitgangspunt. Als je duurzaam wilt ondernemen, moet je daarop letten. De meeste klanten hebben dezelfde 
doelstellingen – die willen ook duurzaam ondernemen. Bewust omgaan met printen is daar een belangrijk onderdeel van. 
Op dat gebied zijn wij expert en daarbij ondersteunen we andere bedrijven en organisaties.”

Adviesrol

“Iedereen kent Canon van de camera’s en printers, maar onze dienstverlening omvat veel meer dan dat. We geven advies 
op het gebied van documentmanagement en kijken hoe je daar op een bewuste manier mee omgaat – op zo’n manier dat 
het een zo klein mogelijke impact heeft op het milieu.

Ondernemingen willen efficiënter werken, en hun milieudoelstellingen realiseren. Canon biedt diensten en adviezen die 
hierop inspelen. Het optimaliseren van het printbeleid van een organisatie middels onze Managed Print Services is hier 
een concreet voorbeeld van. Want een beter milieu begint bij jezelf, maar bereik je vooral samen.”

Judith Voermans



Het leven van een printer
Van productie tot hergebruik 
In alle drie de stadia van de printerlevenscyclus – de productiefase, de gebruiksfase 
en de recyclefase – is het uitgangspunt de impact op het milieu te verminderen.

Produceren 
innovatieve technologieën

In het productieproces let Canon 
op een aantal belangrijke zaken: 
• beperken van de hoeveelheid  
 grondstoffen door producten  
 lichter en compacter te maken;  
• gebruik van gerecyclede- en  
 bioplastics;  
• zorgen voor apparaten met een  
 laag energieverbruik: Canon-
 producten zijn toonaangevend als  
 het gaat om lage TEC-waarden  
 (Typical Electricity Consumption),  
 een norm die de gemiddelde 
 hoeveelheid elektriciteit per week  
 van apparaten aangeeft. 

Gebruiken 
op naar CO2-neutraal printen

Binnen de gebruiksfase staan drie 
milieudoelstellingen centraal:
• reduceren van CO2 door 
  energiegebruik te beperken; 
• reduceren van CO2 door minder  
  papier te gebruiken;  
• compenseren van de resterende  
  CO2-uitstoot.

Lees verderop in deze publicatie 
meer over het voorkómen van 
onnodige CO2-uitstoot in 10 tips en 
tricks om bewust te printen.

Recyclen 
hergebruik voor minder  
milieubelasting

Canon gebruikt materialen en 
(onderdelen van) apparaten liever 
opnieuw dan deze weg te gooien. 
Met deze doelstelling voor ogen 
heeft Canon: 
• een refurbishmentprogramma   
  voor kantoorapparatuur; 
• een hergebruik programma voor  
  kantoorapparatuur, de  
  zogenaamde Factory Produced  
  New Models;  
• een recyclingprogramma voor   
  laser toner cartridges en inkjet   
  cartridges.

Milieubewust printen met behulp van Managed Print 
Services

Om uw milieudoelstellingen te behalen, is het raadzaam een printbeleid op te 
stellen en het printgedrag binnen uw organisatie te monitoren. U kunt hier zelf 
mee aan de slag, maar als u hier geen omkijken naar wilt hebben, helpen we u 
graag uw printerpark te optimaliseren via onze Managed Print Services. Daarbij 
brengen we eerst uw huidige situatie in kaart. Vervolgens geven we u advies 
over de inrichting en het beheer van uw printinfrastructuur – voor nu en voor de 
toekomst. Door uw printinfrastructuur te optimaliseren bespaart u geld, 
verhoogt u de efficiency en productiviteit en spaart u het milieu.

Om continu een passende printoplossing te hebben die aansluit bij de dynamiek 
van uw organisatie zijn er vaste momenten voor monitoring en evaluatie. U 
ontvangt periodiek rapportages die we afzetten tegen uw milieudoelstellingen. 
Denk daarbij aan rapportages over papierverbruik, energieverbruik en 
CO2-uitstoot.

Al onze productielocaties hebben 
milieudoelstellingen zoals het 
reduceren van CO2-emissies, afval 
en watergebruik. Canon maakt 
bovendien gebruik van een unieke, 
gepatenteerde ontwerpmethode, 
waarbij er geëvalueerd wordt 
zonder dat er fysieke prototypes 
nodig zijn.

Onze apparaten zijn uitgerust met 
innovatieve technologieën die 
zorgen voor een lager energiever-
bruik. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de multifunctionals uit 
de Canon imageRUNNER 
ADVANCE C5200 familie, die 
slechts 0,8 watt gebruiken in de 
slaapstand.

Binnen ons hergebruikprogramma 
gaan Canon imageRUNNER-
systemen terug  naar de 
productielocatie om deze opnieuw 
gebruiksklaar te maken en weer 
op de markt te brengen met een 
garantie die gelijk is aan een nieuw 
Canon-product. De machines 
worden gestript, grondig gereinigd, 
defecte onderdelen worden 
vervangen en de software wordt 
geüpdatet. Met dit proces 
realiseren we een reductie van 
circa 80 procent in CO2 uitstoot.



CO2-compensatie met oog voor  
milieu én mensen
Compensatieproject in Ghana 
De niet te vermijden CO2-uitstoot die gepaard gaat met printen, is te compenseren. 
Ook hierbij is Canon graag uw partner. Wij hanteren hierbij een sociale aanpak, met 
oog voor milieu én mensen. 

We berekenen eerst alle CO2-uitstoot 
van de door ons geleverde 
oplossingen. De berekeningsmethode 
die hiervoor ontwikkeld is, is
gecertificeerd volgens de onlangs 
gelanceerde ISO norm 16759:2013. 
Deze emissie compenseren we in 
projecten van ClimatePartner (lees 
meer hierover in het kader 
‘ClimatePartner’). 

We nemen alle emissies die gepaard 
gaan met printen – zoals het gebruik 
van papier, elektriciteit en toner – mee 
in de berekening. We hanteren daarbij 
een zekerheidsmarge om ervoor te 
zorgen dat de emissies die gepaard 
gaan met de levering van de 
apparatuur, service en kleine 
verbruiksmaterialen ook in de 
berekening meegenomen zijn. 

Ontbossing tegengaan en  
gezondheid bevorderen

De emissie van broeikasgassen 
compenseert Canon door te 
investeren in een gecertificeerd  
klimaatproject. We kiezen 
nadrukkelijk voor een project met een 
sociaal karakter; het is gericht op de 
verbetering van kookmogelijkheden in 
Ghana. Dit gaat niet alleen ontbossing 
tegen, maar komt ook de gezondheid 
van de lokale bevolking ten goede. 
Vanuit de Kyosei-gedachte  
mochten de medewerkers van  
Canon Nederland N.V. democratisch 
voor een compensatieproject kiezen. 
Maar liefst tweederde van de  
medewerkers koos voor het sociale 
aspect van het Ghana-project. 

Dit project is gecertificeerd conform 
de Gold Standard – een standaard 
dat het Wereld Natuur Fonds tien jaar 
geleden in het leven riep. 

Uw marketing 

Nadat het proces van berekenen en 
compenseren van CO2 helemaal is 
doorlopen, ontvangt u een certificaat 
en een label met een persoonlijk 
identificatienummer. In uw eigen 
marketing-uitingen kunt u hiermee 
aantonen dat u klimaatneutraal print. 
Een mooi tastbaar bewijs richting uw 
klanten! 



ClimatePartner

ClimatePartner levert individuele 
oplossingen voor de bescherming 
van het klimaat voor meer dan 
1.000 klanten over de gehele 
wereld, vooral middelgrote en 
grote organisaties. 

ClimatePartner’s klimaat- 
consultancy is gecertificeerd 
door de inspectie autoriteit TÜV 
en haar berekeningsmethode is 
gecertificeerd conform de strenge 
eisen van ISO16759. Zij werkt nauw 
samen met een groot aantal 
andere milieu-organisaties in 
verschillende internationale 
comités. De in 2006 opgerichte 
organisatie heeft haar 
hoofdkantoor in München, 
Duitsland.  

 
Wilt u meer weten over deze  
Europese Canon-partner?  
Kijk op www.climatepartner.com.

•
10 tips en tricks om  
bewust te printen

1 Beperk al het onnodige printgebruik. Ga ongeoorloofd gebruik  
 tegen door een beveiligde printomgeving; niet iedereen hoeft  
 alles te mogen printen.  

2 Zet alle printopdrachten in een wachtrij op de printer zelf. 
 Printopdrachten worden op deze manier pas geprint op het  
 moment dat de gebruiker zich bij de apparatuur meldt. Soms  
 is een print dan al niet meer nodig. Door te  printen naar de mail- 
 box van een printserver kan een papierbesparing van zo’n 15 tot  
 20 procent worden gerealiseerd. 

3 Stel standaard ‘automatisch dubbelzijdig’ printen in.  

4 Monitor het interne printgedrag regelmatig. Maak medewerkers  
 bewust van hun printgedrag. 

5 Optimaliseer de workflow door bestanden in te scannen en meer  
 te digitaliseren. Hierdoor is het niet altijd noodzakelijk om te  
 printen.  

6 Let bij de aanschaf van een nieuwe printer goed op het 
 energieverbruik. Uit vergelijkingstests van Buyers Lab – Winter  
 2014 blijkt dat Canon systemen tussen de 35 en 62 procent   
 minder energie gebruiken ten opzichte van concurrerende 
 modellen. 

7 Breng het aantal printers terug tot het minimum. Vervang   
 onnodige desktopprinters door een kleinere hoeveelheid 
 centrale multifunctionele apparaten.  

8 Gebruik klimaatneutraal papier. Canon biedt volledig klimaat- 
 neutrale papiersoorten aan: Black Label Zero, Top Color Zero en  
 Recycled White Zero. 

9 Maak gebruik van energiezuinige instellingen van de apparatuur,  
 bijvoorbeeld door ’s avonds de slaapstand te gebruiken. 

10 Ga voor 100 procent klimaatneutraal printen; het compenseren  
 van de uitstoot aan broeigassen die overblijft na implementatie  
 van de negen voorgaande stappen.



Meer informatie
Wilt u meer informatie over Canon 
en duurzaamheid, bezoek dan onze 
website:

canon.nl/duurzaamheid

Canon Nederland N.V.
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5216 TV  ‘s-Hertogenbosch 
 
Tel: 073-681 5815 
Fax: 073-612 0685

canon.nl

/company/canon-nederland-n.v.

/CanonBusinessNL

/CanonBusinessNL

/CanonNL


