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Duurzaamheid “uitspraken die een ander licht werpen op…..”Duurzaamheid “uitspraken die een ander licht werpen op…..”Duurzaamheid “uitspraken die een ander licht werpen op…..”Duurzaamheid “uitspraken die een ander licht werpen op…..”

Uitspraak van een Uitspraak van een Uitspraak van een Uitspraak van een InuitInuitInuitInuit (Eskimo) uit (Eskimo) uit (Eskimo) uit (Eskimo) uit InuvikInuvikInuvikInuvik

� Jullie wereld is dolgedraaid: ben ik geïnteresseerd in een keuze uit twintig broodroosters in de winkel die allemaal Jullie wereld is dolgedraaid: ben ik geïnteresseerd in een keuze uit twintig broodroosters in de winkel die allemaal Jullie wereld is dolgedraaid: ben ik geïnteresseerd in een keuze uit twintig broodroosters in de winkel die allemaal Jullie wereld is dolgedraaid: ben ik geïnteresseerd in een keuze uit twintig broodroosters in de winkel die allemaal 

voorgeprogrammeerd zijn om na 2 jaar en 2 maanden stuk te gaan, net nadat de garantie is afgelopen? Nee, ik wil er voorgeprogrammeerd zijn om na 2 jaar en 2 maanden stuk te gaan, net nadat de garantie is afgelopen? Nee, ik wil er voorgeprogrammeerd zijn om na 2 jaar en 2 maanden stuk te gaan, net nadat de garantie is afgelopen? Nee, ik wil er voorgeprogrammeerd zijn om na 2 jaar en 2 maanden stuk te gaan, net nadat de garantie is afgelopen? Nee, ik wil er 

een die jaar na jaar duurzaam werkt en ik misschien nog wel aan mijn kinderen kan geven. Duurzaam is kwaliteit.een die jaar na jaar duurzaam werkt en ik misschien nog wel aan mijn kinderen kan geven. Duurzaam is kwaliteit.een die jaar na jaar duurzaam werkt en ik misschien nog wel aan mijn kinderen kan geven. Duurzaam is kwaliteit.een die jaar na jaar duurzaam werkt en ik misschien nog wel aan mijn kinderen kan geven. Duurzaam is kwaliteit.

Uitspraak van Uitspraak van Uitspraak van Uitspraak van DrDrDrDr Patrick Moore Patrick Moore Patrick Moore Patrick Moore cocococo----founderfounderfounderfounder GreenpeaceGreenpeaceGreenpeaceGreenpeace

� “To “To “To “To addressaddressaddressaddress climateclimateclimateclimate changechangechangechange WE MUST USE MORE WOOD, NOT LESS WE MUST USE MORE WOOD, NOT LESS WE MUST USE MORE WOOD, NOT LESS WE MUST USE MORE WOOD, NOT LESS usingusingusingusing woodwoodwoodwood sendssendssendssends signalssignalssignalssignals tot the tot the tot the tot the marketplacemarketplacemarketplacemarketplace to to to to 

growgrowgrowgrow more trees”more trees”more trees”more trees”



DUURZAAMHEID WE HEBBEN HET HOOG IN HET VAANDEL DUURZAAMHEID WE HEBBEN HET HOOG IN HET VAANDEL DUURZAAMHEID WE HEBBEN HET HOOG IN HET VAANDEL DUURZAAMHEID WE HEBBEN HET HOOG IN HET VAANDEL 

STAAN EN HET ZIT ONS IN HET DNA!STAAN EN HET ZIT ONS IN HET DNA!STAAN EN HET ZIT ONS IN HET DNA!STAAN EN HET ZIT ONS IN HET DNA!



Keuzes van bedrijven die dit ook zeggen!Keuzes van bedrijven die dit ook zeggen!Keuzes van bedrijven die dit ook zeggen!Keuzes van bedrijven die dit ook zeggen!

� 1700 man IT naar India verplaatsen1700 man IT naar India verplaatsen1700 man IT naar India verplaatsen1700 man IT naar India verplaatsen

� Tegen je leveranciers zeggen (zonder overleg) over 14 dagen 2% kortingTegen je leveranciers zeggen (zonder overleg) over 14 dagen 2% kortingTegen je leveranciers zeggen (zonder overleg) over 14 dagen 2% kortingTegen je leveranciers zeggen (zonder overleg) over 14 dagen 2% korting

� Postbodes eruit zetten en vervangen door parttime krachtenPostbodes eruit zetten en vervangen door parttime krachtenPostbodes eruit zetten en vervangen door parttime krachtenPostbodes eruit zetten en vervangen door parttime krachten

� Chemische transporten uitbesteden aan buitenlandse chauffeurs die hun diploma’s kunnen kopenChemische transporten uitbesteden aan buitenlandse chauffeurs die hun diploma’s kunnen kopenChemische transporten uitbesteden aan buitenlandse chauffeurs die hun diploma’s kunnen kopenChemische transporten uitbesteden aan buitenlandse chauffeurs die hun diploma’s kunnen kopen

� Bank en verzekeringsproducten verkopen die je zelf niet kunt uitleggenBank en verzekeringsproducten verkopen die je zelf niet kunt uitleggenBank en verzekeringsproducten verkopen die je zelf niet kunt uitleggenBank en verzekeringsproducten verkopen die je zelf niet kunt uitleggen

� Goedkoop afdichtcement gebruiken bij een boorput in de Golf van MexicoGoedkoop afdichtcement gebruiken bij een boorput in de Golf van MexicoGoedkoop afdichtcement gebruiken bij een boorput in de Golf van MexicoGoedkoop afdichtcement gebruiken bij een boorput in de Golf van Mexico

� Massaal elektrische auto's inzetten terwijl je weet dat 75% van de stroom uit steenkool komtMassaal elektrische auto's inzetten terwijl je weet dat 75% van de stroom uit steenkool komtMassaal elektrische auto's inzetten terwijl je weet dat 75% van de stroom uit steenkool komtMassaal elektrische auto's inzetten terwijl je weet dat 75% van de stroom uit steenkool komt

� Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit VerwegistanVerwegistanVerwegistanVerwegistan laten komen laten komen laten komen laten komen � Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit Papier van alternatieve grondstoffen uit VerwegistanVerwegistanVerwegistanVerwegistan laten komen laten komen laten komen laten komen 



Duurzame keuzes: goederenDuurzame keuzes: goederenDuurzame keuzes: goederenDuurzame keuzes: goederen---- en geldstroomen geldstroomen geldstroomen geldstroom



� Bevolkingsgroei gemiddeld circa 1,1 procent per jaarBevolkingsgroei gemiddeld circa 1,1 procent per jaarBevolkingsgroei gemiddeld circa 1,1 procent per jaarBevolkingsgroei gemiddeld circa 1,1 procent per jaar

� Dus over circa 60 jaar zijn er…. mensen?  Dus over circa 60 jaar zijn er…. mensen?  Dus over circa 60 jaar zijn er…. mensen?  Dus over circa 60 jaar zijn er…. mensen?  

Waarom moeten we duurzameWaarom moeten we duurzameWaarom moeten we duurzameWaarom moeten we duurzame keuzes makenkeuzes makenkeuzes makenkeuzes maken

1900

1,5 Miljard

2011

7 Miljard

2025

8 Miljard

2070

10/14 Miljard

Sommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats van 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats van 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats van 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats van 14 miljard



� De gemiddelde welvaart stijgt met 0,5 % per jaarDe gemiddelde welvaart stijgt met 0,5 % per jaarDe gemiddelde welvaart stijgt met 0,5 % per jaarDe gemiddelde welvaart stijgt met 0,5 % per jaar

� Tel de bevolkingsgroei erbij op (10 of 14 miljard maakt geen essentieel verschil)Tel de bevolkingsgroei erbij op (10 of 14 miljard maakt geen essentieel verschil)Tel de bevolkingsgroei erbij op (10 of 14 miljard maakt geen essentieel verschil)Tel de bevolkingsgroei erbij op (10 of 14 miljard maakt geen essentieel verschil)

Wat heeft dit voor gevolgen voor de grondstoffen die we in 2070 nodig hebbenWat heeft dit voor gevolgen voor de grondstoffen die we in 2070 nodig hebbenWat heeft dit voor gevolgen voor de grondstoffen die we in 2070 nodig hebbenWat heeft dit voor gevolgen voor de grondstoffen die we in 2070 nodig hebben

Waarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes maken

� Sommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats 14 miljardSommige demografen hanteren maxima van 10 miljard rond 2070 in plaats 14 miljard

� Echter daar, nu met ruim 7 miljard mensen, de winbare voorraad van een aantal grondstoffen reeds problematisch is, is het verEchter daar, nu met ruim 7 miljard mensen, de winbare voorraad van een aantal grondstoffen reeds problematisch is, is het verEchter daar, nu met ruim 7 miljard mensen, de winbare voorraad van een aantal grondstoffen reeds problematisch is, is het verEchter daar, nu met ruim 7 miljard mensen, de winbare voorraad van een aantal grondstoffen reeds problematisch is, is het verschschschschil tussen 10 il tussen 10 il tussen 10 il tussen 10 

of 14 miljard grotendeels irrelevant of 14 miljard grotendeels irrelevant of 14 miljard grotendeels irrelevant of 14 miljard grotendeels irrelevant 



Waarom moeten we duurzame keuzes maken? Waarom moeten we duurzame keuzes maken? Waarom moeten we duurzame keuzes maken? Waarom moeten we duurzame keuzes maken? 



Een Een Een Een versnelde afname van grondstoffen versnelde afname van grondstoffen versnelde afname van grondstoffen versnelde afname van grondstoffen reservesreservesreservesreserves

� Een aantal grondstoffen is al nu al schaars aan het wordenEen aantal grondstoffen is al nu al schaars aan het wordenEen aantal grondstoffen is al nu al schaars aan het wordenEen aantal grondstoffen is al nu al schaars aan het worden

� Bij 2% groei van het gebruik per jaar is het over…. opBij 2% groei van het gebruik per jaar is het over…. opBij 2% groei van het gebruik per jaar is het over…. opBij 2% groei van het gebruik per jaar is het over…. op

� Koper 22 jaarKoper 22 jaarKoper 22 jaarKoper 22 jaar

� Lood 17 jaarLood 17 jaarLood 17 jaarLood 17 jaar

� Zilver 15 jaarZilver 15 jaarZilver 15 jaarZilver 15 jaar

Toename Toename Toename Toename van het van het van het van het energiegebruikenergiegebruikenergiegebruikenergiegebruik

� Aardolie heeft Aardolie heeft Aardolie heeft Aardolie heeft een nog winbare reserves voor circa 37 jaareen nog winbare reserves voor circa 37 jaareen nog winbare reserves voor circa 37 jaareen nog winbare reserves voor circa 37 jaar

Toename Toename Toename Toename van emissies van emissies van emissies van emissies 

Waarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes maken

Toename Toename Toename Toename van emissies van emissies van emissies van emissies 

� Naast CO2, Naast CO2, Naast CO2, Naast CO2, wat ons klimaat wat ons klimaat wat ons klimaat wat ons klimaat beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, beïnvloed, zijn er nog veel emissies die de gezondheid zijn er nog veel emissies die de gezondheid zijn er nog veel emissies die de gezondheid zijn er nog veel emissies die de gezondheid beïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloedenbeïnvloeden....

Een ongewijzigde productie/consumptie Een ongewijzigde productie/consumptie Een ongewijzigde productie/consumptie Een ongewijzigde productie/consumptie patroon geeftpatroon geeftpatroon geeftpatroon geeft

� vergroting van de afvalbergenvergroting van de afvalbergenvergroting van de afvalbergenvergroting van de afvalbergen



Waarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes makenWaarom moeten we duurzame keuzes maken

� De door de mens veroorzaakte emissie wordt voor 40% door de natuur opgenomen.De door de mens veroorzaakte emissie wordt voor 40% door de natuur opgenomen.De door de mens veroorzaakte emissie wordt voor 40% door de natuur opgenomen.De door de mens veroorzaakte emissie wordt voor 40% door de natuur opgenomen.

� De resterende 15 gigaton (15.000.000.000.000) kilo blijft in de atmosfeer.De resterende 15 gigaton (15.000.000.000.000) kilo blijft in de atmosfeer.De resterende 15 gigaton (15.000.000.000.000) kilo blijft in de atmosfeer.De resterende 15 gigaton (15.000.000.000.000) kilo blijft in de atmosfeer.



Mijn eigen duurzaamheid dilemma Mijn eigen duurzaamheid dilemma Mijn eigen duurzaamheid dilemma Mijn eigen duurzaamheid dilemma 

Bouwjaar: 2008Bouwjaar: 2008Bouwjaar: 2008Bouwjaar: 2008

Inhoud: 1,4 liter 95 pkInhoud: 1,4 liter 95 pkInhoud: 1,4 liter 95 pkInhoud: 1,4 liter 95 pk

Verbruik: 1 op 19Verbruik: 1 op 19Verbruik: 1 op 19Verbruik: 1 op 19

Moet ieder 4 jaar vervangen worden door leasecontractMoet ieder 4 jaar vervangen worden door leasecontractMoet ieder 4 jaar vervangen worden door leasecontractMoet ieder 4 jaar vervangen worden door leasecontract

Bouwjaar: 1960Bouwjaar: 1960Bouwjaar: 1960Bouwjaar: 1960

Inhoud: 4.0 liter 140 pkInhoud: 4.0 liter 140 pkInhoud: 4.0 liter 140 pkInhoud: 4.0 liter 140 pk

Verbruik: 1 op 7Verbruik: 1 op 7Verbruik: 1 op 7Verbruik: 1 op 7

Rijdt nog steeds met eerste motor en versnellingsbakRijdt nog steeds met eerste motor en versnellingsbakRijdt nog steeds met eerste motor en versnellingsbakRijdt nog steeds met eerste motor en versnellingsbak

Duurzamer of duurzamer? Het antwoord “licht” niet voor de hand Duurzamer of duurzamer? Het antwoord “licht” niet voor de hand Duurzamer of duurzamer? Het antwoord “licht” niet voor de hand Duurzamer of duurzamer? Het antwoord “licht” niet voor de hand 



Duurzame grafische Duurzame grafische 

producties 



We nemen het minst milieu belastende papier.We nemen het minst milieu belastende papier.We nemen het minst milieu belastende papier.We nemen het minst milieu belastende papier.

• Dan nemen we Dan nemen we Dan nemen we Dan nemen we recycledrecycledrecycledrecycled dan hoef je geen bomen te kappendan hoef je geen bomen te kappendan hoef je geen bomen te kappendan hoef je geen bomen te kappen

• Bij nieuw FSC of PEFC papier plant men meer dan de gebruikte bomen weer aan en dit heeft Bij nieuw FSC of PEFC papier plant men meer dan de gebruikte bomen weer aan en dit heeft Bij nieuw FSC of PEFC papier plant men meer dan de gebruikte bomen weer aan en dit heeft Bij nieuw FSC of PEFC papier plant men meer dan de gebruikte bomen weer aan en dit heeft 

een positief effect op het klimaat een positief effect op het klimaat een positief effect op het klimaat een positief effect op het klimaat 

De drukker gaat met De drukker gaat met De drukker gaat met De drukker gaat met biobiobiobio inkten te drukken.inkten te drukken.inkten te drukken.inkten te drukken.

• Wat betekend dat het woord “Wat betekend dat het woord “Wat betekend dat het woord “Wat betekend dat het woord “BioBioBioBio””””

• Waar komen die plantaardige oliën vandaan?Waar komen die plantaardige oliën vandaan?Waar komen die plantaardige oliën vandaan?Waar komen die plantaardige oliën vandaan?

• Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het 

Duurzame grafische productiesDuurzame grafische productiesDuurzame grafische productiesDuurzame grafische producties

• Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het Als er eerst oerwoud stond op de plaats waar nu de maïs of palmolie plantages staan is het 

woord “Duurzaam” niet geheel terecht.woord “Duurzaam” niet geheel terecht.woord “Duurzaam” niet geheel terecht.woord “Duurzaam” niet geheel terecht.

De CO2 emissie compenseren we met groencertificaten.De CO2 emissie compenseren we met groencertificaten.De CO2 emissie compenseren we met groencertificaten.De CO2 emissie compenseren we met groencertificaten.

• We hoeven dus niet te minderen want we compenseren tochWe hoeven dus niet te minderen want we compenseren tochWe hoeven dus niet te minderen want we compenseren tochWe hoeven dus niet te minderen want we compenseren toch

• Groen certificaten zijn een goede tijdelijke oplossing als er technisch niet meer te besparen valt  Groen certificaten zijn een goede tijdelijke oplossing als er technisch niet meer te besparen valt  Groen certificaten zijn een goede tijdelijke oplossing als er technisch niet meer te besparen valt  Groen certificaten zijn een goede tijdelijke oplossing als er technisch niet meer te besparen valt  

Resultaat wij hebben als bedrijfstak onze bijdrage geleverd??Resultaat wij hebben als bedrijfstak onze bijdrage geleverd??Resultaat wij hebben als bedrijfstak onze bijdrage geleverd??Resultaat wij hebben als bedrijfstak onze bijdrage geleverd??



•…….…….…….…….

•……. ……. ……. ……. 

•…….…….…….…….

•…….…….…….…….

Duurzame grafische producties: wat zijn we vergeten?Duurzame grafische producties: wat zijn we vergeten?Duurzame grafische producties: wat zijn we vergeten?Duurzame grafische producties: wat zijn we vergeten?

• De ontwerper: zijn materiaal, formaat en afwerkingkeuze bepalen voor De ontwerper: zijn materiaal, formaat en afwerkingkeuze bepalen voor De ontwerper: zijn materiaal, formaat en afwerkingkeuze bepalen voor De ontwerper: zijn materiaal, formaat en afwerkingkeuze bepalen voor 

een groot gedeelte de milieubelasting.een groot gedeelte de milieubelasting.een groot gedeelte de milieubelasting.een groot gedeelte de milieubelasting.

• De uitgever: het bestelde aantal en het aantal wat naar de ramsj De uitgever: het bestelde aantal en het aantal wat naar de ramsj De uitgever: het bestelde aantal en het aantal wat naar de ramsj De uitgever: het bestelde aantal en het aantal wat naar de ramsj 

gaat staat vaak niet in verhouding. gaat staat vaak niet in verhouding. gaat staat vaak niet in verhouding. gaat staat vaak niet in verhouding. 

• De drukker: die in zijn offerte zet meerprijs per 1000 dan gaat de De drukker: die in zijn offerte zet meerprijs per 1000 dan gaat de De drukker: die in zijn offerte zet meerprijs per 1000 dan gaat de De drukker: die in zijn offerte zet meerprijs per 1000 dan gaat de 

stuksprijs omlaag (bij het vernietigen van het restant gaat de stuksprijs stuksprijs omlaag (bij het vernietigen van het restant gaat de stuksprijs stuksprijs omlaag (bij het vernietigen van het restant gaat de stuksprijs stuksprijs omlaag (bij het vernietigen van het restant gaat de stuksprijs 

weer omhoog).weer omhoog).weer omhoog).weer omhoog).

• De papiergroothandel: die niet meedenkt in het proces en het De papiergroothandel: die niet meedenkt in het proces en het De papiergroothandel: die niet meedenkt in het proces en het De papiergroothandel: die niet meedenkt in het proces en het 

gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.

Wie hebben er nog meer invloed op duurzame grafische productiesWie hebben er nog meer invloed op duurzame grafische productiesWie hebben er nog meer invloed op duurzame grafische productiesWie hebben er nog meer invloed op duurzame grafische producties

•……..……..……..……..

•……..……..……..……..

gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.gevraagde zondermeer aanbied.

• De consument: die niet eist dat het colofon de De consument: die niet eist dat het colofon de De consument: die niet eist dat het colofon de De consument: die niet eist dat het colofon de 

duurzaamheidsoverwegingenduurzaamheidsoverwegingenduurzaamheidsoverwegingenduurzaamheidsoverwegingen bevat.bevat.bevat.bevat.

•………………………………



Uitvluchten en andere Nonsens!Uitvluchten en andere Nonsens!Uitvluchten en andere Nonsens!Uitvluchten en andere Nonsens!

• Experts en Experts en Experts en Experts en ConsultantsConsultantsConsultantsConsultants kosten een vermogen per uur.kosten een vermogen per uur.kosten een vermogen per uur.kosten een vermogen per uur.

• De groene materialen kosten meer dan de gewone. De groene materialen kosten meer dan de gewone. De groene materialen kosten meer dan de gewone. De groene materialen kosten meer dan de gewone. 

• De klant wil het niet betalen.De klant wil het niet betalen.De klant wil het niet betalen.De klant wil het niet betalen.

Duurzame grafische producties: veel te duur!Duurzame grafische producties: veel te duur!Duurzame grafische producties: veel te duur!Duurzame grafische producties: veel te duur!

De werkelijkheid:De werkelijkheid:De werkelijkheid:De werkelijkheid:

• Medewerkers weten vaak zeer goed waar ze op grondstoffen en energie kunnen besparen, kost niets en ze Medewerkers weten vaak zeer goed waar ze op grondstoffen en energie kunnen besparen, kost niets en ze Medewerkers weten vaak zeer goed waar ze op grondstoffen en energie kunnen besparen, kost niets en ze Medewerkers weten vaak zeer goed waar ze op grondstoffen en energie kunnen besparen, kost niets en ze 

vinden het erg leuk dat er naar hen geluisterd wordt dus waarom experts inhuren.vinden het erg leuk dat er naar hen geluisterd wordt dus waarom experts inhuren.vinden het erg leuk dat er naar hen geluisterd wordt dus waarom experts inhuren.vinden het erg leuk dat er naar hen geluisterd wordt dus waarom experts inhuren.

• Groene materialen zijn soms een fractie duurder maar als je er minder van gebruikt omdat je het juiste aantal Groene materialen zijn soms een fractie duurder maar als je er minder van gebruikt omdat je het juiste aantal Groene materialen zijn soms een fractie duurder maar als je er minder van gebruikt omdat je het juiste aantal Groene materialen zijn soms een fractie duurder maar als je er minder van gebruikt omdat je het juiste aantal 

produceert compenseert dat.produceert compenseert dat.produceert compenseert dat.produceert compenseert dat.

• Als we de afval opruimkosten voor de niet groen materialen zouden moeten betalen zouden we ineens veel Als we de afval opruimkosten voor de niet groen materialen zouden moeten betalen zouden we ineens veel Als we de afval opruimkosten voor de niet groen materialen zouden moeten betalen zouden we ineens veel Als we de afval opruimkosten voor de niet groen materialen zouden moeten betalen zouden we ineens veel 

duurder uitkomen. (Eigenlijk zijn we dat ook wettelijk verplicht)duurder uitkomen. (Eigenlijk zijn we dat ook wettelijk verplicht)duurder uitkomen. (Eigenlijk zijn we dat ook wettelijk verplicht)duurder uitkomen. (Eigenlijk zijn we dat ook wettelijk verplicht)

• Hebben we de opdrachtgever wel echt uitgelegd wat het voordeel voor hem is bijvoorbeeld in zijn communicatie.Hebben we de opdrachtgever wel echt uitgelegd wat het voordeel voor hem is bijvoorbeeld in zijn communicatie.Hebben we de opdrachtgever wel echt uitgelegd wat het voordeel voor hem is bijvoorbeeld in zijn communicatie.Hebben we de opdrachtgever wel echt uitgelegd wat het voordeel voor hem is bijvoorbeeld in zijn communicatie.



Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:

Als je een duurzaam beleid ontwikkeld moet je het wel vertellen! Als je een duurzaam beleid ontwikkeld moet je het wel vertellen! Als je een duurzaam beleid ontwikkeld moet je het wel vertellen! Als je een duurzaam beleid ontwikkeld moet je het wel vertellen! 

•Eerst aan de medewerkers, betrek ze bij de beleidsvormingEerst aan de medewerkers, betrek ze bij de beleidsvormingEerst aan de medewerkers, betrek ze bij de beleidsvormingEerst aan de medewerkers, betrek ze bij de beleidsvorming

•Aan de overige Aan de overige Aan de overige Aan de overige stakeholdersstakeholdersstakeholdersstakeholders vooral uw afnemers.vooral uw afnemers.vooral uw afnemers.vooral uw afnemers.

Duurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte fout

Als u niets verteld, denkt een buitenstaander, uw afnemer “ze doen niets”Als u niets verteld, denkt een buitenstaander, uw afnemer “ze doen niets”Als u niets verteld, denkt een buitenstaander, uw afnemer “ze doen niets”Als u niets verteld, denkt een buitenstaander, uw afnemer “ze doen niets”



Communicatie:Communicatie:Communicatie:Communicatie:

Wie stuurt zijn buitendienst met Tablet op pad zodat men online de offerte kan aanpassen? Wie stuurt zijn buitendienst met Tablet op pad zodat men online de offerte kan aanpassen? Wie stuurt zijn buitendienst met Tablet op pad zodat men online de offerte kan aanpassen? Wie stuurt zijn buitendienst met Tablet op pad zodat men online de offerte kan aanpassen? 

• Je geeft het verkeerde signaal af!Je geeft het verkeerde signaal af!Je geeft het verkeerde signaal af!Je geeft het verkeerde signaal af!

• De account managers laat zien dat je hij met e communicatie werkt De account managers laat zien dat je hij met e communicatie werkt De account managers laat zien dat je hij met e communicatie werkt De account managers laat zien dat je hij met e communicatie werkt 

• Geeft aan dat hij alles kan aanpassen, een slimme inkoper denkt “dus ook de prijs”Geeft aan dat hij alles kan aanpassen, een slimme inkoper denkt “dus ook de prijs”Geeft aan dat hij alles kan aanpassen, een slimme inkoper denkt “dus ook de prijs”Geeft aan dat hij alles kan aanpassen, een slimme inkoper denkt “dus ook de prijs”

Duurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte foutDuurzame grafische producties: een veel gemaakte fout

Als u zelf met e communicatie werkt hoe verkoopt u de voordelen van “Print”Als u zelf met e communicatie werkt hoe verkoopt u de voordelen van “Print”Als u zelf met e communicatie werkt hoe verkoopt u de voordelen van “Print”Als u zelf met e communicatie werkt hoe verkoopt u de voordelen van “Print”



Goeroes!Goeroes!Goeroes!Goeroes!

Als Goeroes hun “licht” over een probleem laten schijnen komt er voor een complex probleem altijd Als Goeroes hun “licht” over een probleem laten schijnen komt er voor een complex probleem altijd Als Goeroes hun “licht” over een probleem laten schijnen komt er voor een complex probleem altijd Als Goeroes hun “licht” over een probleem laten schijnen komt er voor een complex probleem altijd 

een pasklare, eenvoudige oplossing uit die als je hem maar stipt volgt altijd werkt en het gewenste een pasklare, eenvoudige oplossing uit die als je hem maar stipt volgt altijd werkt en het gewenste een pasklare, eenvoudige oplossing uit die als je hem maar stipt volgt altijd werkt en het gewenste een pasklare, eenvoudige oplossing uit die als je hem maar stipt volgt altijd werkt en het gewenste 

resultaat geeft. Vooral niet zelf nadenken.resultaat geeft. Vooral niet zelf nadenken.resultaat geeft. Vooral niet zelf nadenken.resultaat geeft. Vooral niet zelf nadenken.

Duurzame grafische producties, de verkeerde “lichten” gebruiken Duurzame grafische producties, de verkeerde “lichten” gebruiken Duurzame grafische producties, de verkeerde “lichten” gebruiken Duurzame grafische producties, de verkeerde “lichten” gebruiken 

De werkelijkheid:De werkelijkheid:De werkelijkheid:De werkelijkheid:

Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de Alleen een goede analyse van uw bedrijf en uw omstandigheden zullen inzicht geven waar de 

verbeterpunten zitten en wat de resultaten zullen zijn. verbeterpunten zitten en wat de resultaten zullen zijn. verbeterpunten zitten en wat de resultaten zullen zijn. verbeterpunten zitten en wat de resultaten zullen zijn. 

Duurzaamheid: Duurzaamheid: Duurzaamheid: Duurzaamheid: 

Dicht bij huis blijven en met open vizier en je volle verstand analytisch denken en werken. De kennis Dicht bij huis blijven en met open vizier en je volle verstand analytisch denken en werken. De kennis Dicht bij huis blijven en met open vizier en je volle verstand analytisch denken en werken. De kennis Dicht bij huis blijven en met open vizier en je volle verstand analytisch denken en werken. De kennis 

is veelal in huis bij de medewerkers, branchevereniging of collega’s.is veelal in huis bij de medewerkers, branchevereniging of collega’s.is veelal in huis bij de medewerkers, branchevereniging of collega’s.is veelal in huis bij de medewerkers, branchevereniging of collega’s.

Emotioneel mag je zijn na het behalen van klinkende resultaten.Emotioneel mag je zijn na het behalen van klinkende resultaten.Emotioneel mag je zijn na het behalen van klinkende resultaten.Emotioneel mag je zijn na het behalen van klinkende resultaten.

Denken in dogma’s verhinderd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen



Papier is een duurzame grondstof voor communicatiePapier is een duurzame grondstof voor communicatiePapier is een duurzame grondstof voor communicatiePapier is een duurzame grondstof voor communicatie

� Elke productie is Elke productie is Elke productie is Elke productie is milieubelastend milieubelastend milieubelastend milieubelastend 

� Dus ook de papier productie, maar….Dus ook de papier productie, maar….Dus ook de papier productie, maar….Dus ook de papier productie, maar….

� Hout is een 100% hernieuwbare grondstofHout is een 100% hernieuwbare grondstofHout is een 100% hernieuwbare grondstofHout is een 100% hernieuwbare grondstof

� De papierindustrie zaagt niet al die bomen om en zeker niet tropisch hardhout in Azië, Afrika en De papierindustrie zaagt niet al die bomen om en zeker niet tropisch hardhout in Azië, Afrika en De papierindustrie zaagt niet al die bomen om en zeker niet tropisch hardhout in Azië, Afrika en De papierindustrie zaagt niet al die bomen om en zeker niet tropisch hardhout in Azië, Afrika en 

AmazoneAmazoneAmazoneAmazone

� De papierindustrie herplanten juist heel veel De papierindustrie herplanten juist heel veel De papierindustrie herplanten juist heel veel De papierindustrie herplanten juist heel veel bomen FSC PEFCbomen FSC PEFCbomen FSC PEFCbomen FSC PEFC

• Bosareaal West Europa de laatste 50 jaar met 30% gegroeidBosareaal West Europa de laatste 50 jaar met 30% gegroeidBosareaal West Europa de laatste 50 jaar met 30% gegroeidBosareaal West Europa de laatste 50 jaar met 30% gegroeid

• Het jaarlijkse hout overschot is circa 580 kubieke kilometer in Noord EuropaHet jaarlijkse hout overschot is circa 580 kubieke kilometer in Noord EuropaHet jaarlijkse hout overschot is circa 580 kubieke kilometer in Noord EuropaHet jaarlijkse hout overschot is circa 580 kubieke kilometer in Noord Europa

• Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud • Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud Staat gelijk aan 21.000 maal de Arena inhoud 

• Een boom neemt in zijn leven veel meer COEen boom neemt in zijn leven veel meer COEen boom neemt in zijn leven veel meer COEen boom neemt in zijn leven veel meer CO2222 op dan tijdens het productie proces als emissie de op dan tijdens het productie proces als emissie de op dan tijdens het productie proces als emissie de op dan tijdens het productie proces als emissie de 

lucht in gaatlucht in gaatlucht in gaatlucht in gaat

� Papier Papier Papier Papier maken kost maken kost maken kost maken kost energie energie energie energie maar….maar….maar….maar….

� Moderne papierfabrieken maken, voor een groot deel voor hun energie behoefte, gebruik van hun Moderne papierfabrieken maken, voor een groot deel voor hun energie behoefte, gebruik van hun Moderne papierfabrieken maken, voor een groot deel voor hun energie behoefte, gebruik van hun Moderne papierfabrieken maken, voor een groot deel voor hun energie behoefte, gebruik van hun 

eigen eigen eigen eigen reststoffen = bioreststoffen = bioreststoffen = bioreststoffen = bio----energieenergieenergieenergie

� Papier is recyclebaar. Papier is recyclebaar. Papier is recyclebaar. Papier is recyclebaar. 

� Er kan weer nieuw papier van gemaakt Er kan weer nieuw papier van gemaakt Er kan weer nieuw papier van gemaakt Er kan weer nieuw papier van gemaakt worden (proefje met het oplossen worden (proefje met het oplossen worden (proefje met het oplossen worden (proefje met het oplossen 

� E hardware gaat grotendeels op de E hardware gaat grotendeels op de E hardware gaat grotendeels op de E hardware gaat grotendeels op de afvalberg (lost niet op)afvalberg (lost niet op)afvalberg (lost niet op)afvalberg (lost niet op)



Certificering (Wat kan de papierleverancier bieden)Certificering (Wat kan de papierleverancier bieden)Certificering (Wat kan de papierleverancier bieden)Certificering (Wat kan de papierleverancier bieden)

� OHSAS 18001 OHSAS 18001 OHSAS 18001 OHSAS 18001 

� ISO ISO ISO ISO 14001 of EMAS 14001 of EMAS 14001 of EMAS 14001 of EMAS 

� Energie Energie Energie Energie certificatie certificatie certificatie certificatie 

� MVO MVO MVO MVO 

� ISO ISO ISO ISO 9001900190019001

� Publicaties Publicaties Publicaties Publicaties 

� Product Product Product Product milieurapportagemilieurapportagemilieurapportagemilieurapportage

Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd milieumanagement systeem milieumanagement systeem milieumanagement systeem milieumanagement systeem 

Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd Geïntegreerd veiligheidsveiligheidsveiligheidsveiligheids---- en gezondheid en gezondheid en gezondheid en gezondheid managementsysteemmanagementsysteemmanagementsysteemmanagementsysteem

Energie management certificering (ISO 50.000Energie management certificering (ISO 50.000Energie management certificering (ISO 50.000Energie management certificering (ISO 50.000))))

ISO 26000 of Global ISO 26000 of Global ISO 26000 of Global ISO 26000 of Global CompactCompactCompactCompact

Geïntegreerd kwaliteitsmanagement Geïntegreerd kwaliteitsmanagement Geïntegreerd kwaliteitsmanagement Geïntegreerd kwaliteitsmanagement systeemsysteemsysteemsysteem

Milieu Milieu Milieu Milieu jaarverslag, jaarverslag, jaarverslag, jaarverslag, CorporateCorporateCorporateCorporate ResponsabilityResponsabilityResponsabilityResponsability of of of of EmasEmasEmasEmas reportreportreportreport

Paper Profile, Environmental Paper Profile, Environmental Paper Profile, Environmental Paper Profile, Environmental DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration Alle informatie per Alle informatie per Alle informatie per Alle informatie per productproductproductproductProduct Product Product Product milieurapportagemilieurapportagemilieurapportagemilieurapportage

� COC COC COC COC certificatiecertificatiecertificatiecertificatie De De De De gehele keten is gehele keten is gehele keten is gehele keten is FSC /PEFC FSC /PEFC FSC /PEFC FSC /PEFC ChainChainChainChain of of of of CustodyCustodyCustodyCustody gecertificeerdgecertificeerdgecertificeerdgecertificeerd

EMAS

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001



CertificeringCertificeringCertificeringCertificering ((((Wat kan de papierleverancier bieden)Wat kan de papierleverancier bieden)Wat kan de papierleverancier bieden)Wat kan de papierleverancier bieden)

� FSC of PEFC FSC of PEFC FSC of PEFC FSC of PEFC 

� EU EU EU EU EcoEcoEcoEco----LabelLabelLabelLabel

� PaperprofilePaperprofilePaperprofilePaperprofile

� EnvEnvEnvEnv. . . . DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration

� Carbon Carbon Carbon Carbon footrpintfootrpintfootrpintfootrpint

Duurzame bosbouwDuurzame bosbouwDuurzame bosbouwDuurzame bosbouw

Productcertificaat allroundProductcertificaat allroundProductcertificaat allroundProductcertificaat allround

Gestandaardiseerd milieuGestandaardiseerd milieuGestandaardiseerd milieuGestandaardiseerd milieu----informatie informatie informatie informatie systeemsysteemsysteemsysteem

Milieu informatie systeem gelijkwaardig  aan Milieu informatie systeem gelijkwaardig  aan Milieu informatie systeem gelijkwaardig  aan Milieu informatie systeem gelijkwaardig  aan PaperprofilePaperprofilePaperprofilePaperprofile

nog niet voor elke fabrikant en er zijn meerder systemen nog niet voor elke fabrikant en er zijn meerder systemen nog niet voor elke fabrikant en er zijn meerder systemen nog niet voor elke fabrikant en er zijn meerder systemen CepiCepiCepiCepi, Pas 2050, Pas 2050, Pas 2050, Pas 2050



� Algemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatie

� MilieuMilieuMilieuMilieu ManagementManagementManagementManagement

� Herkomst, certificatie gebruikte houtHerkomst, certificatie gebruikte houtHerkomst, certificatie gebruikte houtHerkomst, certificatie gebruikte hout

� Product samenstellingProduct samenstellingProduct samenstellingProduct samenstelling

� EnergieEnergieEnergieEnergie gebruikgebruikgebruikgebruik

� Milieu feiten m.b.t. productieMilieu feiten m.b.t. productieMilieu feiten m.b.t. productieMilieu feiten m.b.t. productie

Paper Profile

http://www.paperprofile.com/download/PP_Brochure_ENG.pdf



CarbonCarbonCarbonCarbon footprintfootprintfootprintfootprint

� Hoe berekenen we de CO2 emissie van een ton papier Hoe berekenen we de CO2 emissie van een ton papier Hoe berekenen we de CO2 emissie van een ton papier Hoe berekenen we de CO2 emissie van een ton papier 

� We stellen een zogenaamde CO2 voetafdruk opWe stellen een zogenaamde CO2 voetafdruk opWe stellen een zogenaamde CO2 voetafdruk opWe stellen een zogenaamde CO2 voetafdruk op

� Welke CO2 emissie moet je meetellen in de keten?Welke CO2 emissie moet je meetellen in de keten?Welke CO2 emissie moet je meetellen in de keten?Welke CO2 emissie moet je meetellen in de keten?

� Bosbouw activiteitenBosbouw activiteitenBosbouw activiteitenBosbouw activiteiten

� PulpPulpPulpPulp---- Papierproductie Papierproductie Papierproductie Papierproductie 

� Transport hout en pulp aanvoer, papier afvoer Transport hout en pulp aanvoer, papier afvoer Transport hout en pulp aanvoer, papier afvoer Transport hout en pulp aanvoer, papier afvoer 

� Drukkerij productie emissiesDrukkerij productie emissiesDrukkerij productie emissiesDrukkerij productie emissies

� Bomen nemen tijdens de groei veel CO2 opBomen nemen tijdens de groei veel CO2 opBomen nemen tijdens de groei veel CO2 opBomen nemen tijdens de groei veel CO2 op

� Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC –––– PEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balans� Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC Duurzame bosbouw, bij gecertificeerd papier (FSC –––– PEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balansPEFC) heeft een positieve bijdrage in de CO2 balans

� Er zijn verschillende reken methodenEr zijn verschillende reken methodenEr zijn verschillende reken methodenEr zijn verschillende reken methoden

� PAS 2050PAS 2050PAS 2050PAS 2050

� CepiCepiCepiCepi ten ten ten ten toestoestoestoes

� GHP Greenhouse Gas ProtocolGHP Greenhouse Gas ProtocolGHP Greenhouse Gas ProtocolGHP Greenhouse Gas Protocol

� Verschillende methoden geven verschillende uitkomstenVerschillende methoden geven verschillende uitkomstenVerschillende methoden geven verschillende uitkomstenVerschillende methoden geven verschillende uitkomsten

� Dus als iemand zegt mijn carbon Dus als iemand zegt mijn carbon Dus als iemand zegt mijn carbon Dus als iemand zegt mijn carbon footprintfootprintfootprintfootprint is … vragen welke methode gebruikt is is … vragen welke methode gebruikt is is … vragen welke methode gebruikt is is … vragen welke methode gebruikt is 



Paper Products Paper Products Paper Products Paper Products –––– Environmental LabelsEnvironmental LabelsEnvironmental LabelsEnvironmental Labels
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Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappen plan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappen plan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappen plan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappen plan”

1 Duurzame bosbouw1 Duurzame bosbouw1 Duurzame bosbouw1 Duurzame bosbouw

� Het behoud van bossen en biodiversiteit is cruciaal. Kies bomen zijn gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. Het behoud van bossen en biodiversiteit is cruciaal. Kies bomen zijn gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. Het behoud van bossen en biodiversiteit is cruciaal. Kies bomen zijn gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. Het behoud van bossen en biodiversiteit is cruciaal. Kies bomen zijn gebruikt uit duurzaam beheerde bossen. 

FSC of PEFC.FSC of PEFC.FSC of PEFC.FSC of PEFC.

2 Pulp2 Pulp2 Pulp2 Pulp---- en papierproductieen papierproductieen papierproductieen papierproductie

� De productie van papier bestaat uit verschillende processen die invloed hebben op het milieu. De productie van papier bestaat uit verschillende processen die invloed hebben op het milieu. De productie van papier bestaat uit verschillende processen die invloed hebben op het milieu. De productie van papier bestaat uit verschillende processen die invloed hebben op het milieu. 

� “Paper “Paper “Paper “Paper profileprofileprofileprofile” of een “Environmental ” of een “Environmental ” of een “Environmental ” of een “Environmental DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration”. ”. ”. ”. 

� ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001---- of of of of EMASEMASEMASEMAS----certificatiecertificatiecertificatiecertificatie....

3 Energieverbruik3 Energieverbruik3 Energieverbruik3 Energieverbruik

Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper profileprofileprofileprofile” of de “Environmental ” of de “Environmental ” of de “Environmental ” of de “Environmental DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot � Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper Het verbruik moet zo laag mogelijk zijn. “Paper profileprofileprofileprofile” of de “Environmental ” of de “Environmental ” of de “Environmental ” of de “Environmental DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot ” geeft CO2 uitstoot 

van fossiele brandstoffen. van fossiele brandstoffen. van fossiele brandstoffen. van fossiele brandstoffen. 

� Welk aandeel is biobrandstof uit hun eigen afval.Welk aandeel is biobrandstof uit hun eigen afval.Welk aandeel is biobrandstof uit hun eigen afval.Welk aandeel is biobrandstof uit hun eigen afval.

4 Transport4 Transport4 Transport4 Transport

� Transport vereist diesel of stookolie met bijbehorende emissies. Transport vereist diesel of stookolie met bijbehorende emissies. Transport vereist diesel of stookolie met bijbehorende emissies. Transport vereist diesel of stookolie met bijbehorende emissies. 

� Houdt de transportafstanden zo kort mogelijk.Houdt de transportafstanden zo kort mogelijk.Houdt de transportafstanden zo kort mogelijk.Houdt de transportafstanden zo kort mogelijk.



Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappenplan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappenplan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappenplan”Hoe kies je een duurzaam geproduceerd papier “Het acht stappenplan”

5 Certificering en andere documenten5 Certificering en andere documenten5 Certificering en andere documenten5 Certificering en andere documenten

� Statements moeten altijd onderbouwd kunnen worden met certificaten of andere officiële documenten. Statements moeten altijd onderbouwd kunnen worden met certificaten of andere officiële documenten. Statements moeten altijd onderbouwd kunnen worden met certificaten of andere officiële documenten. Statements moeten altijd onderbouwd kunnen worden met certificaten of andere officiële documenten. 

� FSCFSCFSCFSC---- of of of of PEFCPEFCPEFCPEFC----certificaatcertificaatcertificaatcertificaat van het papier. van het papier. van het papier. van het papier. 

� FSCFSCFSCFSC---- of PEFC of PEFC of PEFC of PEFC ChainChainChainChain of of of of CustodyCustodyCustodyCustody----certificaatcertificaatcertificaatcertificaat van de papiergroothandel. van de papiergroothandel. van de papiergroothandel. van de papiergroothandel. 

� ISO 14001ISO 14001ISO 14001ISO 14001---- of of of of EMASEMASEMASEMAS----certificaatcertificaatcertificaatcertificaat van de pulpvan de pulpvan de pulpvan de pulp---- en papierproducent. en papierproducent. en papierproducent. en papierproducent. 

� “Paper “Paper “Paper “Paper profileprofileprofileprofile” of “Environmental ” of “Environmental ” of “Environmental ” of “Environmental DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration” van het gekozen papier. ” van het gekozen papier. ” van het gekozen papier. ” van het gekozen papier. 

� Europees Europees Europees Europees ecolabelecolabelecolabelecolabel. (duurzame bosbouw maar ook productie parameters . (duurzame bosbouw maar ook productie parameters . (duurzame bosbouw maar ook productie parameters . (duurzame bosbouw maar ook productie parameters 

6 Valkuilen6 Valkuilen6 Valkuilen6 Valkuilen

� Dogmatisch denken. “als u dat doet, dan zit u altijd goed”. Dogmatisch denken. “als u dat doet, dan zit u altijd goed”. Dogmatisch denken. “als u dat doet, dan zit u altijd goed”. Dogmatisch denken. “als u dat doet, dan zit u altijd goed”. 

� Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.� Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.Alleen bosbouw FSC of PEFC vragen is maar een deel.

� Klimaatneutraal papier bestaat niet. Klimaatneutraal papier bestaat niet. Klimaatneutraal papier bestaat niet. Klimaatneutraal papier bestaat niet. 

� CO2 neutraal papier bestaat alleen door compensatie. CO2 neutraal papier bestaat alleen door compensatie. CO2 neutraal papier bestaat alleen door compensatie. CO2 neutraal papier bestaat alleen door compensatie. 

7 De verschillende emissiewaarden vergelijken7 De verschillende emissiewaarden vergelijken7 De verschillende emissiewaarden vergelijken7 De verschillende emissiewaarden vergelijken

� Wetenschappelijke methode: hiervoor moet je wetenschappelijke kennis Wetenschappelijke methode: hiervoor moet je wetenschappelijke kennis Wetenschappelijke methode: hiervoor moet je wetenschappelijke kennis Wetenschappelijke methode: hiervoor moet je wetenschappelijke kennis 

� Gezond verstand methode: leg Gezond verstand methode: leg Gezond verstand methode: leg Gezond verstand methode: leg paperprofilespaperprofilespaperprofilespaperprofiles naast elkaar vergelijk de overeenkomende emissiewaarden, geef plusjes en naast elkaar vergelijk de overeenkomende emissiewaarden, geef plusjes en naast elkaar vergelijk de overeenkomende emissiewaarden, geef plusjes en naast elkaar vergelijk de overeenkomende emissiewaarden, geef plusjes en 

minnetjes.minnetjes.minnetjes.minnetjes.

� (Let op: dit is geen absoluut waterdichte methode, maar werkt in praktijk heel goed om het kaf van het koren te (Let op: dit is geen absoluut waterdichte methode, maar werkt in praktijk heel goed om het kaf van het koren te (Let op: dit is geen absoluut waterdichte methode, maar werkt in praktijk heel goed om het kaf van het koren te (Let op: dit is geen absoluut waterdichte methode, maar werkt in praktijk heel goed om het kaf van het koren te 

scheiden).scheiden).scheiden).scheiden).

8 Resultaat8 Resultaat8 Resultaat8 Resultaat

� een volledig gedocumenteerde en milieubewuste papierkeueen volledig gedocumenteerde en milieubewuste papierkeueen volledig gedocumenteerde en milieubewuste papierkeueen volledig gedocumenteerde en milieubewuste papierkeuze.ze.ze.ze.



Duurzaamheid “bijzondere uitspraken die een ander licht werpen op…”Duurzaamheid “bijzondere uitspraken die een ander licht werpen op…”Duurzaamheid “bijzondere uitspraken die een ander licht werpen op…”Duurzaamheid “bijzondere uitspraken die een ander licht werpen op…”

� Van Van Van Van een blz. omslaan heeft nog nooit iemand RSI een blz. omslaan heeft nog nooit iemand RSI een blz. omslaan heeft nog nooit iemand RSI een blz. omslaan heeft nog nooit iemand RSI gekregen van muisklikken velen.gekregen van muisklikken velen.gekregen van muisklikken velen.gekregen van muisklikken velen.

� Voor Voor Voor Voor het lezen van een boek hoef je de helpdesk niet te het lezen van een boek hoef je de helpdesk niet te het lezen van een boek hoef je de helpdesk niet te het lezen van een boek hoef je de helpdesk niet te bellen en ook bellen en ook bellen en ook bellen en ook niet tegen betaling in de wacht te staan.niet tegen betaling in de wacht te staan.niet tegen betaling in de wacht te staan.niet tegen betaling in de wacht te staan.

� Een Een Een Een boek kun je over tien jaar herlezen, als de website allang uit de lucht is. boek kun je over tien jaar herlezen, als de website allang uit de lucht is. boek kun je over tien jaar herlezen, als de website allang uit de lucht is. boek kun je over tien jaar herlezen, als de website allang uit de lucht is. 

� Ooit een boek een harddisk crash zien krijgenOoit een boek een harddisk crash zien krijgenOoit een boek een harddisk crash zien krijgenOoit een boek een harddisk crash zien krijgen....

� De digitale snelweg De digitale snelweg De digitale snelweg De digitale snelweg kent kent kent kent vele files. vele files. vele files. vele files. 

Uitspraak van Chuck Uitspraak van Chuck Uitspraak van Chuck Uitspraak van Chuck LavelleLavelleLavelleLavelle

� NoticeNoticeNoticeNotice: It's OK to print this email. Paper is a biodegradable, renewable, sustainable product made from : It's OK to print this email. Paper is a biodegradable, renewable, sustainable product made from : It's OK to print this email. Paper is a biodegradable, renewable, sustainable product made from : It's OK to print this email. Paper is a biodegradable, renewable, sustainable product made from trees.trees.trees.trees.

� More forests are dying of insect infestation and disease or being paved over across the USA right now than could be More forests are dying of insect infestation and disease or being paved over across the USA right now than could be More forests are dying of insect infestation and disease or being paved over across the USA right now than could be More forests are dying of insect infestation and disease or being paved over across the USA right now than could be 

converted to an email printout in a thousand years.converted to an email printout in a thousand years.converted to an email printout in a thousand years.converted to an email printout in a thousand years.



Dank u voor de Dank u voor de Dank u voor de Dank u voor de aandacht aandacht aandacht aandacht Dank u voor de Dank u voor de Dank u voor de Dank u voor de aandacht aandacht aandacht aandacht 

en veel succes met en veel succes met en veel succes met en veel succes met 

uw eigen duurzaamheidbeleiduw eigen duurzaamheidbeleiduw eigen duurzaamheidbeleiduw eigen duurzaamheidbeleid


