DUURZAAMHEID
VOOR ONZE KLANTEN

Met behulp van onze Kyosei-filosofie
– samen werken en samen leven in
het algemeen belang – zijn wij in staat
de positieve kracht van imagingtechnologie te vergroten en onze
klanten zowel nu als in de toekomst
maatschappelijke en milieuspecifieke
voordelen te bieden.

EEN VERANTWOORDE KEUZE
Als ondertekenaar van het UN Global Compact streven wij ernaar om op een
verantwoorde manier tegemoet te komen aan uw behoefte.
VEILIGHEID: Promoten van de noodzaak van krachtige en effectieve regelgeving op
het gebied van productveiligheid, milieu en chemicaliën.
TRANSPARANT: Ondersteunen van mensenrechten en uitsluiten van het risico van moderne
slavernij in onze toeleveringsketens.
BEVEILIGING: Helpen van klanten bij de bescherming van zowel persoonlijke als klantgegevens.

VERMINDEREN VAN IMPACT OP HET MILIEU
Wij bieden producten en diensten die u helpen om de impact op het milieu te
verminderen.
EFFICIËNT: Consequent verbeteren van de energieprestaties van onze klanten, waarbij de
meeste producten in aanmerking komen voor Energy Star.
PRINT AS A SERVICE: Door het inzetten van een managed print service, de CO2-emissie van het
printerpark met 60% verminderen.
CIRCULAIR: De remanufacturing van de productseries EQ80 en VarioPRINT 6000 en het
bekroonde recyclingprogramma voor tonercartridges stelt u in staat bij te dragen aan de
circulaire economie en het hergebruik van grondstoffen.

EEN GEZAMENLIJKE AANPAK
Samenwerken met klanten via programma’s die maatschappelijke voordelen en
innovaties opleveren.
YOUNG PEOPLE PROGRAMME: Met de Sustainable Development Goals van de VN als
uitgangspunt geven wij jonge mensen een ‘visuele stem’ in de discussie over mondiale
vraagstukken die hun toekomst beïnvloeden.
MIRAISHA: Het creëren van carrièremogelijkheden in Afrika door het aanbieden van workshops
aan fotografen, videografen, filmmakers en grafische bedrijven.
DIGITALE TRANSFORMATIE: Klanten helpen om mensen voordelen te bieden door middel van
gedigitaliseerde gegevens, activiteiten en processen.

OPEN VOOR IDEEËN
Onze benadering van duurzaamheid is toegespitst op het luisteren naar onze klanten.
Alleen door open te staan voor nieuwe ideeën en benaderingen kunnen we een toekomst creëren
die voor iedereen beter is.
Neem contact met ons op via sustainability@canon.nl om ons te laten weten wat we volgens u
samen kunnen doen om een positieve verandering te realiseren.

See the bigger picture

