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Bedrijfsfilosofie 
Volgens onze oprichter Dr. Inamori kan KYOCERA alleen maar succesvol zijn als elke 
medewerker ‘het juiste doet als mens’. Door anderen te helpen en geen egoïstische motieven 
te hebben verbeteren we niet alleen ons bedrijf maar ook onze gemeenschap.

Duurzame bedrijven zijn toekomstbestendiger
Ons Japanse moederbedrijf heeft vanaf haar oprichting in 1959 gewerkt volgens het 
bedrijfsmotto ‘werken met respect voor mens en natuur’. Sindsdien heeft KYOCERA ook in 
Nederland aangetoond dat zakelijk succes hand in hand gaat met het implementeren van 
sociale initiatieven.  
 
KYOCERA is een wereldwijd opererende organisatie met 75.505 medewerkers en 298 
bedrijven (31 maart 2020) die gespecialiseerd zijn in de pijlers Industrial & Automotive 
components, Electronic Devices, Communications, Life & Environment en Document 
Solutions. KYOCERA heeft in de afgelopen decennia de industriestandaard voor het 
produceren van zonnepanelen ontwikkeld en was zij de eerste producent die het 
milieukeurmerk Blaue Engel kreeg toegekend (1992) voor een milieusparende printer.  
 
Door de jaren heen heeft KYOCERA talloze hooggewaardeerde innovaties geÏntroduceerd 
die bijdragen aan het verstandig omgaan met schaarse grondstoffen. Maar ook innovaties, 
zoals het creëren en borgen van digitale informatiestromen en bedrijfsprocessen, die 
organisaties in staat stellen om zich volledig te richten op het creëren van hun eigen 
baanbrekende innovaties ten bate van een betere wereld.  
 
Voor ons bedrijf en voor mij persoonlijk is een duurzame relatie met wederzijds respect  
een vereiste om nu en in de toekomst succesvol zaken te kunnen doen.  
Samen met alle medewerkers van KYOCERA werk ik hier elke dag met hart en ziel aan.

 
Schiphol-Rijk, november 2020 
 
Etienne Hendriks 
Managing Director 
KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. 



Ons MVO-beleid
Wij volgen het MVO-beleid van ons moederbedrijf in Japan. Dat doen wij op grond 
van de Kyocera Group Charter of Corporate Behavior en de Kyocera Code of Conduct. 
Deze vormen samen de basis voor onze missie: wij vinden dat zakelijke activiteiten recht 
moeten doen aan de waardigheid van de mensheid en moeten bijdragen aan de duurzame 
ontwikkeling van onze samenleving.  
 
Deze filosofie hebben wij verwerkt in vier gedragsregels: 
• Bevorder ethisch gedrag en ga op ethische wijze om met belangenconflicten 
• Bevorder volledige, eerlijke, correcte, tijdige en begrijpelijke informatieverstrekking 
• Bevorder de naleving van geldende wet- en regelgeving 
• Doe altijd wat juist is

 

People, planet en profit
Ons MVO-beleid volgt de grondbeginselen van duurzaamheid: people, planet en profit. 
Dat betekent dat wij altijd op zoek zijn naar de juiste balans tussen menselijke belangen, 
milieubehoud en economische ontwikkeling. 

Deze grondbeginselen komen terug in drie concrete speerpunten van ons beleid, die  
ook de kern vormen van dit document: 
1. Eerlijk en oprecht werken  
2. Betrokkenheid bij onze klanten, ons werk en ons bedrijf  
3. Betrokkenheid bij het milieu en de maatschappij  
 
In de transitie naar een nieuwe economie willen wij een zo groot mogelijke bijdrage leveren 
aan een klimaatneutrale, circulaire, inclusieve wereld met eerlijke ketens.



Over ons
KYOCERA Document Solutions Inc. is wereldwijd een vooraanstaande fabrikant van 
technologisch hoogstaande en milieuvriendelijke documentoplossingen, printers en 
multifunctionals. KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is onderdeel van deze 
wereldwijde onderneming. 

Economie en ecologie
Samen maken we deel uit van de KYOCERA Corporation – een Japanse multinational met 
een geconsolideerde netto-omzet van meer dan 13 miljard euro en 75.505 medewerkers (31 
maart 2020). Het hoofdkantoor van de KYOCERA Corporation staat in Kyoto, Japan.  
 
Kyocera is een bijzonder bedrijf met een bijzondere visie die economie en ecologie 
combineert: ECOSYS (Ecological & Economical System). Het ECOSYS-concept, meer 
dan 28 jaar geleden ontwikkeld, is terug te vinden in elke tak waarin KYOCERA 
wereldwijd actief is: industriële keramische producten, halfgeleiders, zonnecellen voor 
energieopwekking, keramische onderdelen voor medische apparatuur, mobiele telefonie en 
documentoplossingen (software, consultancy, printers en multifunctionals).

Strategie: onderscheiden door duurzaamheid
In Nederland volgen de strategische koers van de internationale KYOCERA-organisatie. Dat 
betekent dat wij ons in een concurrerende markt willen onderscheiden door duurzaamheid. 
Dat geldt voor zowel de producten die wij verkopen – die zijn gemaakt van duurzame 
materialen, met zo min mogelijk belasting voor het milieu – als voor onze manier van 
werken: eerlijk, oprecht en betrokken bij onze omgeving. 

Daarnaast leggen we in onze strategie ook specifieke accenten die zijn gericht op de 
Nederlandse markt. De verkoop via onze partners is daarvan een goed voorbeeld: zij staan 
midden in de markt en weten perfect wat de behoeftes van onze klanten zijn. 



Onze organisatie
De bijzondere managementvorm van Kyocera – amoebe-management – is ontwikkeld 
door de oprichter: dr. Kazuo Inamori. De organisatie bestaat uit kleine, onafhankelijke en 
zelfstandige units die gerichte oplossingen bieden aan specifieke markten.  
KYOCERA Document Solutions Nederland staat onder leiding van de Managing Director 
Etienne Hendriks. Hij rapporteert rechtstreeks aan de president van KYOCERA Document 
Solutions Europe B.V. 
 
Wij zijn gevestigd in Schiphol-Rijk, hebben 70 medewerkers (per juli 2020) en hadden in 2019 
(1 april 2019 - 31 maart 2020) een netto-omzet van 31,5 miljoen euro.

ISO-certificeringen
KYOCERA is wereldwijd ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 27000 (informatiebeveiliging) 
gecertificeerd. Onze Nederlandse organisatie is bovendien ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) 
gecerticifeerd.

Geautoriseerde partners
KYOCERA Document Solutions Nederland levert innovatieve documentoplossingen. Naast 
een compleet portfolio printers en multifunctionals ontwerpen wij ICT-oplossingen en 
-applicaties om bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Onze producten en diensten worden 
uitsluitend verkocht via partners: een netwerk van geautoriseerde dealers, resellers en 
distributeurs. 

Wij zijn een team dat waarde en verandering willen creëren. Wij zijn dan wel een 
wereldwijde speler, maar we werken altijd persoonlijk samen met onze partners, van mens 
tot mens.  
 
Onze filosofie en waarden helpen ons om als mens het juiste te doen, verantwoord te 
handelen, verbeteringen voor te stellen en te implementeren, mensen te respecteren 
en onze kostbare planeet te beschermen. Alleen dan kunnen we de beste hardware- en 
softwareoplossingen ontwikkelen, een betrouwbare zakenpartner zijn voor onze dealers en 
samen met hen het verschil maken.



De 12 managementprincipes van  
Kazuo Inamori
De managementvisie van KYOCERA is ontwikkeld door onze oprichter, dr. Kazuo Inamori.  
Hij heeft zijn visie verwoord in twaalf principes die wereldwijd gelden voor alle managers en medewerkers van KYOCERA.
 
‘Elkaar helpen’ is het eenvoudige maar essentiële sleutelbegrip. Het management van KYOCERA speelt hierin een cruciale rol: 
elke manager moet zich continu afvragen hoe hij zijn eigen belang buiten beschouwing kan laten.

1. Vermeld duidelijk het doel en de missie van je bedrijf
Stel hoge doelen die nobel, rechtvaardig en eerlijk zijn.

2. Stel specifieke doelen
Zodra deze doelen zijn ingesteld, deel ze met alle medewerkers.

3. Houd een hartstochtelijk verlangen in je hart
Je verlangen moet sterk en hardnekkig zijn om door te dringen in je onderbewustzijn.

4. Werk harder dan wie dan ook 
Werk rustig en ijverig, stap voor stap, geef niet op bij vervelende taken.

5. Maximaliseer de inkomsten en minimaliseer de kosten
Meet je inkomsten en beheers je uitgaven; jaag niet achter winst aan, maar laat het een 
gevolg van je inspanningen zijn.

6. Het hoogte van het prijsniveau is management 
Het topmanagement moet het juiste prijsniveau vinden waarmee klanten tevreden zijn 
en het bedrijf het meest winstgevend is.

7. Succes wordt bepaald door wilskracht
Het management moet een aanhoudende, rotsvaste wilskracht hebben.

8. Beschik over vechtlust
Het management moet een zeer strijdbare mentaliteit hebben, meer dan welke 
vechtsport dan ook.

9. Bied elke uitdaging het hoofd met moed
Wees rechtvaardig en bedrieg anderen nooit.

10. Wees altijd creatief in je werk
Innoveer en verbeter voortdurend.  Vandaag zou beter moeten zijn dan gisteren, 
morgen zou beter moeten zijn dan vandaag.

11. Wees vriendelijk en oprecht
Zakendoen is gebaseerd op partnerschappen en moet alle partijen gelukkig maken.

12. Wees altijd vrolijk en positief
Houd grote dromen en hoop in de puurheid van je hart.



1. Eerlijk en oprecht werken
Wij spannen ons elke dag in om met onze zakenpartners, klanten en leveranciers een 
relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op samenwerking en vertrouwen. Wij kopen 
in en verkopen tegen een faire prijs binnen een concurrerende markt, waarbij openheid en 
neutraliteit voorop staan. Natuurlijk houden wij ons daarbij aan alle wet- en regelgeving.

Eerlijk inkopen
Onze printers en multifunctionals worden geproduceerd in Japan, China en Vietnam, in 
Tsjechië bevindt zich een fabriek die toner produceert. Bij de inkoop van alle onderdelen 
en materialen geldt het uitgangspunt dat wij inkopen op basis van een rechtvaardige 
beoordeling, zodat alle bedrijven een gelijke kans krijgen. 

Basis-inkoopprincipes
Bij alles wat wij inkopen, krijgen potentiële leveranciers dus evenveel kans. Onze leveranciers 
moeten wel voldoen aan duidelijke voorwaarden ten aanzien van arbeidsomstandigheden, 
milieu en andere MVO-inspanningen. 

Het overzicht hieronder geeft een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden voor 
leveranciers van Kyocera.

MENSENRECHTEN EN ARBEID

Verbod op dwangarbeid

Verbod op onmenselijke behandeling

Verbod op kinderarbeid

Betaling van passende lonen

Regeling van arbeidstijden

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
OP DE WERKVLOER

Veiligheidsmaatregelen van apparatuur

Bevorderen van veiligheid op de werkvloer

Bevorderen van hygiëne op de werkvloer

Goed rampen- en ongevallenmanagement

Aandacht voor zware lichamelijke arbeid

MILIEU

Goed milieuzorgsysteem

Controle op schadelijke sto�en

Minimale milieuverontreiniging

Milieuvergunningen

Hergebruik en recycling



Deze en andere voorwaarden zijn vastgelegd in onze Kyocera Basis-inkoopprincipes en in 
‘checksheets’ voor leveranciers. Beide zijn ontwikkeld op basis van de Supply-Chain CSR 
Deployment Guidebook van de Japan Electronics and Information Technology Association 
(JEITA).

Leveranciersbeoordeling
Alle leveranciers worden periodiek beoordeeld door de betreffende afdelingen van 
onze organisatie. Daaruit blijkt dat onze leveranciers over het algemeen genomen naar 
tevredenheid functioneren. Een aantal van onze leveranciers zijn (op dit moment) lastig 
te beoordelen op hun MVO-prestaties. Dit komt door een gebrek aan transparante 
communicatie over hun doelstellingen en resultaten. Wij zijn met hen in gesprek om hier 
meer inzicht in te krijgen.

Eerlijk verkopen
Wij geloven in open en eerlijk zakendoen. Dat betekent wij onze producten en diensten 
verkopen tegen een eerlijke prijs binnen een concurrerende markt. Door het gebruik van 
duurzame, slijtvaste materialen zijn onze printers en multifunctionals in aanschaf iets duurder 
dan die van andere fabrikanten. Maar door diezelfde duurzaamheid zijn ze uiteindelijk 
goedkoper in gebruik: er is minder onderhoud nodig en de uiteindelijke printkosten gaan 
omlaag.  
 
Eerlijk zakendoen betekent ook dat wij ruimte geven aan onze concurrenten. 
Voor ons zijn winst en omzet geen doel op zich, maar middelen om onze missie 
en filosofie vorm te geven.  
 
Wij publiceren onze financiële gegevens elk jaar bij de Kamer van Koophandel Amsterdam 
(KvK-nummer 3322680). 



Eerlijk samenwerken
Wij geloven sterk in de toegevoegde waarde van onze zakenpartners: een landelijk netwerk 
van geautoriseerde dealers, resellers en distributeurs die onze producten verkopen. 
Zij kennen de klanten immers het best. De kern van onze samenwerking is wederzijds 
vertrouwen. 

Wij hechten aan een duurzame relatie. Daarom organiseren we regelmatig trainingen en 
seminars voor onze partners. Daarin delen we kennis, praten we over het belang van onze 
MVO-principes en geven we toelichting op de filosofie van KYOCERA. 

Uit het klanttevredenheidsonderzoek onder onze geautoriseerde dealers dat in 2020 
gehouden is blijkt onder andere dat:

• 100% Kyocera zou aanbevelen aan relaties; 
• 95% vindt dat Kyocera een betrouwbare partner is; 
• 84% zegt in de toekomst partner te willen blijven; 
• 67% van de respondenten is het eens met de stelling dat Kyocera talloze  
 maatregelen neemt om het milieu te sparen.



  

2. Betrokken bij onze klanten, 
ons werk en ons bedrijf
Wij willen producten leveren die voldoen aan de behoeftes van onze klanten en die worden 
vertrouwd door de gebruikers. Daarom werken we alleen met onderdelen en materialen die 
aan hoge kwaliteitseisen voldoen, zodat wij uitsluiten producten van topkwaliteit maken die 
veilig gebruikt kunnen worden. Wij garanderen bovendien dat onze klanten en gebruikers 
een optimale service krijgen. 

Onze klanten
Wij willen dat iedereen die de producten van Kyocera gebruikt, honderd procent tevreden is. 
De basis hiervoor ligt bij de duurzame technologie achter onze producten.

Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze producten
Wij proberen onze producten zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken, zodat mensen 
met een visuele, fysieke, verstandelijke of gehoorbeperking en laaggeletterden ook gebruik 
kunnen maken van onze producten. 

Het bedieningspaneel van onze TASKalfa-modellen is kantelbaar zodat rolstoelgebruikers 
en mensen met een geringe lichaamslengte de machine kunnen bedienen. Er hoeft weinig 
kracht gebruikt te worden om de papierlades te openen en te sluiten. De semi-zelfsluitende 
lades hoeven bovendien niet tot het einde dichtgeduwd te worden.

Een LED-meldingslampje op de machine gaat aan als er een probleem is. Dit helpt 
gebruikers met gehoorproblemen op afstand te zien dat het papier moet worden bijgevuld 
of dat er een ander probleem is. De kleur van de LED-lamp is zo gekozen dat het optimaal 
zichtbaar is voor mensen met verschillende soorten kleurwaarneming.

We beseffen dat onze producten nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom blijven 
we onze producten telkens verder verbeteren zodat steeds meer mensen onze producten 
probleemloos kunnen gebruiken.  



Ons werk
Om onze partners en eindgebruikers te ondersteunen hebben wij een eigen service- en 
onderhoudorganisatie. Wij doen er alles aan om deze duurzaam en efficiënt in te richten. Zo 
verlopen alle serviceopdrachten via tablets die zijn gekoppeld met onze digitale systemen. 
Dat werkt snel en efficiënt en we besparen op print- en papiergebruik. 

Call-screening
Daarnaast gebruiken we sinds 2013 call-screening. Hierdoor kunnen we beter selecteren 
welke storings- of onderhoudsmeldingen telefonisch of online kunnen worden afgehandeld. 
Zo kunnen we klanten sneller helpen en verminderen we het aantal autoritten van onze 
monteurs. 

Printers op afstand onderhouden
Elke organisatie is in mindere of meerdere mate afhankelijk van documenten, dus is het van 
groot belang dat printers zo min mogelijk stilstaan door storing en/of onderhoud. Daarom 
hebben we in 2016 Kyocera Fleet Services (KFS) ontworpen - een cloudoplossing waarmee 
printers realtime kunnen worden beheerd en service op afstand mogelijk wordt gemaakt. 
KFS kan MFP’s en printers van Kyocera én andere hardwareleveranciers monitoren en direct 
op afstand ingrijpen als dat nodig is. Wanneer het tonerniveau van een printer onder een 
bepaald niveau komt wordt er automatisch een nieuwe toner opgestuurd naar de klant. Onze 
klanten grijpen dus nooit mis en het werk kan zonder oponthoud gewoon doorgaan. 

Nachtbevoorrading
De bevoorrading van onze servicemonteurs gebeurt voornamelijk ’s nachts. Ze hoeven 
dus niet eerst de benodigde onderdelen op te halen, maar kunnen ‘s ochtends direct naar 
de klant rijden. Op deze manier kunnen we onze klanten sneller helpen en kunnen de 
magazijnvoorraden omlaag.

Aftersales
Wij monitoren de klanttevredenheid na de verkoop. Dit betekent dat wij data bewaken, 
Service Level Agreements controleren en statusrapporten opstellen. We behandelen de 
problemen van klanten en voeren, indien nodig, een serviceverbeterplan uit. 

Daarnaast stellen wij optimalisatieplannen voor aan bestaande klanten en verzorgen wij 
beoordelingsbijeenkomsten al dan niet op afstand.



Ons bedrijf
Alleen met de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers kunnen wij onze doelen 
bereiken. Daarom heeft Kyocera een concrete managementfilosofie: wij dragen zorg voor 
een werkomgeving die materiële en intellectuele groei stimuleert voor al onze medewerkers.

Scholing
Wij hechten grote waarde aan scholing. Ons doel is om medewerkers te stimuleren en 
te ondersteunen bij het verbeteren en ontwikkelen van hun competenties en kennis. 
Scholing is goed voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en zijn of haar 
loopbaanontwikkeling. Ook wij hebben er belang bij, het bevordert de innovatie en 
ontwikkeling van onze organisatie. Wat ons betreft een win-winsituatie.   
 
Wij hebben onze eigen online leeromgeving voor medewerkers en partners, de KYOCERA 
Academy. Elke medewerker krijgt een algemene certificering aangeboden. Daarnaast zijn er 
afdelings- en functiespecifieke certificeringen. Op deze manier bieden we elke medewerker 
trainingen op maat aan. 

Wij geven veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Daarom 
hebben wij een eigen NLP-coach (internationaal gecertificeerd) in dienst, zo kunnen 
medewerkers persoonlijke begeleiding krijgen op zakelijk én persoonlijk gebied.

Talenten Motivatie Analyse (TMA)
Wij geven elke medewerker de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun competenties en 
talenten. De uitkomsten van de TMA geven onze medewerkers een (hernieuwd) inzicht in 
hun talenten en ambities. Het personeelsbeleid ondersteunt onze medewerkers continu bij 
het ontwikkelen van hun talenten en het verwezenlijken van hun ambities. Wij streven naar 
‘de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie’.

Prioriteit is gezondheid
De gezondheid van onze medewerkers is een belangrijke prioriteit voor ons. Daarom hebben 
we na een jarenlange samenwerking begin 2020 besloten over te stappen naar een nieuwe 
arbodienst die beter aansluit bij onze organisatie. Deze overstap zorgt voor een goede 
samenwerking met duidelijke, korte lijnen voor zowel het management als de medewerkers.



Toekomstige doelen
De komende jaren zullen we ons met name richten op de duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers. Dit zullen niet alleen naar het ziekteverzuim kijken (achteraf te meten), maar ook 
vooraf de aandacht vestigen op onderwerpen zoals; gezondheid, betrokkenheid bij het bedrijf, 
werkplezier, ontwikkeling, fysieke belasting en arbeidsomstandigheden. 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Elke 2 jaar voeren we een MTO uit. We proberen bij elk onderzoek zoveel mogelijk 
dezelfde vragen te stellen, zodat we een goede vergelijking met voorgaande 
onderzoeken kunnen maken.  

In 2019 zijn onder andere onderstaande verbeteringen geconstateerd (ten opzichte van 2017). 
 
Het algemene sfeercijfer is van een 6,8 gestegen naar een 7,1. Het aantal medewerkers dat 
aangeeft een goede werk-/privébalans te ervaren is gestegen van 56% naar 76%. 83% van  
onze medewerkers geeft aan nu goede feedback te ontvangen van hun manager, in 2017  
was dit nog maar 48%. Nu spreekt 83% van de medewerkers een collega aan als iets niet  
goed gaat, in 2017 was dit 68%. 
 
Medewerkers vinden dat, ten opzichte van 2017, er meer onduidelijkheid is over onze 
bedrijfsstrategie. Dit onderwerp heeft het management direct als verbeterpunt  
aangemerkt. Ieder kwartaal wordt er actuele informatie en eventuele aanpassingen  
van onze strategie gedeeld met alle medewerkers. 

Interessant is dat minder medewerkers (van 63% in 2017 naar 48%) vinden dat ze zelf  
invloed kunnen uitoefenen op hun werkwerkzaamheden. Dit onderwerp is nu, mede door  
deze ongunstige tendens, een vast onderdeel van de functioneringsgesprekken. 

Vertrouwenspersoon
Onze HR-manager is de interne vertrouwenspersoon. Tevens is er, als een medewerker 
dat liever heeft, een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon beschikbaar. De 
vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol en informeert medewerkers hoe zij kunnen 
handelen in geval van bijvoorbeeld intimidatie. Klachten en daaruit voortkomende adviezen 
worden strikt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast hebben wij een klokkenluidersprotocol 
waarmee medewerkers (financiële) misstanden anoniem kunnen melden.    



Ondernemingsraad
Kyocera heeft een ondernemingsraad (OR) van vijf leden. De OR overlegt meerdere keren 
per jaar (minimaal twee keer) met de bestuurder (Etienne Hendriks) en de HR-manager. 
Naast hun rol als overleg- en sparringpartner bij besluitvorming, vertegenwoordigt de OR 
onze werknemers en brengt wensen en meningen van het personeel actief onder 
de aandacht van onze bestuurder. 

Erkend leerbedrijf
KYOCERA Document Solutions Nederland is een erkend leerbedrijf met mogelijkheden voor 
een technische stage of bijvoorbeeld een werkstage op één van de afdelingen in de back 
office. 

Social Return
De filosofische grondslag van KYOCERA stelt dat commercieel succes en de materiële en 
spirituele vervulling van haar medewerkers onlosmakelijk verbonden is met de plicht om 
een verantwoordelijk burger te zijn. Dit geldt ook voor het streven naar sociale verbetering 
binnen de gemeenschappen waarin KYOCERA opereert.  
 
KYOCERA Document Solutions Nederland richt zich bij haar aannamebeleid op de 
competenties van kandidaten. Dit betekent dat elke sollicitant een eerlijke kans heeft waarbij 
het uitgangspunt is: gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. Dit geldt dus ook voor kandidaten 
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

PSO-keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen)
Wij werken aan een plan van aanpak, waarmee we de aspirant-status willen behalen. 
Daarna hopen wij zo snel mogelijk door te groeien naar trede 1 van dit keurmerk waarmee 
we bovengemiddeld presteren voor wat betreft het bieden van werkgelegenheid voor 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.



3. Betrokken bij het milieu  
en de maatschappij
 
KYOCERA maakt zich sterk voor de bescherming van het milieu en het zuinig omgaan 
met natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast streeft KYOCERA ernaar om als bedrijf een 
voorbeeldfunctie te vervullen. 

KYOCERA Document Solutions Nederland brengt deze principes in alle bedrijfsonderdelen 
ten uitvoer en draagt deze actief uit naar haar werknemers, klanten en leveranciers.

Volledige compensatie van onze CO2-voetafdruk
Al sinds 2013 compenseert KYOCERA de jaarlijkse CO2-voetafdruk van de complete Kyocera 
Group (298 bedrijven) met haar wereldwijde zonne-energieparken. In 2020 wordt naar 
verwachting drie keer zoveel hernieuwbare energie opgewekt dan wij wereldwijd zullen 
verbruiken. 

Betrokken bij het milieu
De juiste balans tussen economische ontwikkeling en milieubehoud – dat is één van onze 
belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. De milieustrategie van KYOCERA Document 
Solutions Nederland richt zich op vier domeinen:  technologie, recyclen, milieubeheer en 
sociale verantwoordelijkheid.

ECOSYS-technologie
Al meer dan 25 jaar produceren onze producten tijdens het gebruik minder afval dan andere 
merken. De technologie achter alle producten van KYOCERA is gebaseerd op het unieke 
ECOSYS-concept dat in 1992 werd ontwikkeld. Het gebruik van duurzame materialen zorgt 
voor minder afval, minder transport en minder milieubelasting. Dankzij deze aanpak hebben 
al onze producten milieucertificaten, zoals Energy Star, Blaue Engel en Nordic Swan.  
 



Centraal in de ECOSYS-printtechnologie staat een speciaal ontwikkelde drum. Door de 
keramische eigenschappen is de drum zeer robuust en gaat hij wel dertig keer langer mee 
dan conventionele drums van andere merken. Het voordeel is dat gebruikers niet de hele 
cartridge hoeven te vervangen, maar alleen de toner. Dat zorgt voor minder afval en minder 
kosten (en autoritten) voor service en onderhoud. 

Productontwikkeling
Originele KYOCERA-toner bevat geen schadelijke stoffen zoals kwik, cadmium, lood en 
nikkel, chroom VI-samenstellingen of kleurstoffen die kankerverwekkende deeltjes afgeven.  
Een tonercartridge van KYOCERA bevat maar vier onderdelen. Dit betekent dat er veel 
minder afval wordt geproduceerd tijdens het gebruik van onze producten.    
 
KYOCERA ontwerpt haar printers dusdanig dat een lage temperatuur al voldoende is om de 
toner op het papier te hechten. Dit resulteert in een lager elektriciteitsverbruik ten opzichte 
van andere aanbieders.   
 
Onze printers en multifunctionals zorgen er bovendien voor dat onze klanten zo min 
mogelijk toner verbruiken. Onze toner bestaat uit kleine en bolvormige deeltjes die zich 
beter verspreiden over het papier waardoor er minder toner nodig is voor een professioneel 
resultaat. Gebruikers hebben daarnaast de mogelijkheid om meerdere pagina’s op een vel 
papier af te drukken. Bovendien hebben al onze producten een ECOPrint-stand speciaal 
voor het maken van testafdrukken.

Beveiliging tegen te vroeg vervangen van toner
Een vergrendeling voorkomt dat tonercontainers onnodig worden vervangen. Alleen 
wanneer een tonercontainer helemaal leeg is wordt de betreffende tonercartridge 
ontgrendeld. In het voorbeeld moet de magenta toner worden vervangen. De andere drie 
tonercartridges zijn nog vergrendeld. 

Herbruikbare zwarte tonercontainer
Zodra de zwarte tonercontainer leeg is en vervangen wordt kan deze vervolgens direct 
worden hergebruikt als tonerafvalcontainer. In plaats van de lege zwarte tonercontainer 
weg te gooien, kan de gebruiker deze dus opnieuw gebruiken als vervanging van de oude 
tonerafvalcontainer. Dit bespaart afval en geld.



Van papier naar digitaal
Wij hebben te maken met een sterk veranderende markt. Wij anticiperen hierop door ons 
steeds meer te richten op de ontwikkeling van ICT-oplossingen en -applicaties. Zodat 
papieren documenten eenvoudig gedigitaliseerd kunnen worden, of documenten digitaal 
geordend en beheerd kunnen worden. Maar ook om printen en afdrukken te laten aansluiten 
bij de nieuwe manier van werken, zoals bijvoorbeeld afdrukken vanuit de cloud.  
Of met Follow Me-printen, waarbij een printopdracht pas wordt afgedrukt wanneer de 
gebruiker een pasje bij de machine scant of een persoonlijke code intoetst. Daardoor 
worden alleen documenten afgedrukt die echt nodig zijn.
 
Zo werken we in alle opzichten aan duurzaamheid:  
efficiënter werken, minder papier en – paradoxaal genoeg – minder printers.

Recyclen en hergebruik
KYOCERA richt zich op zowel vermindering als hergebruik van materialen. Dat begint al bij 
de productie van onze machines. De behuizing wordt vervaardigd uit gerecyclede hars van 
plastic drankflessen. De verpakking van de machines ontwerpen wij zelf en is deels gemaakt 
van pulp van kringlooppapier dat de uitstekende delen beschermt. Hierdoor is minder 
verpakkingsmateriaal nodig. 

Deelnemer ICT Milieu
Op grond van de Europese WEEE-richtlijn en Nederlandse Regeling AEEA is een producent 
die in Nederland elektrische apparaten op de markt brengt verantwoordelijk voor de 
inzameling en verwerking van zijn ICT-afval. In Nederland nemen we actief deel aan ICT 
Milieu, een stichting die de milieubelangen van aangesloten ICT-bedrijven behartigt. 

Minder verpakkingen
KYOCERA Document Solutions Nederland is lid van Stichting Bedrijfsverpakkingen 
Nederland. Het doel: voldoen aan het ‘Verpakkingenbesluit 2005’ van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Dat betekent dat we er alles aan doen om te zorgen voor zo min 
mogelijk verpakkingsafval en zo veel mogelijk gebruik te maken van gerecycled materiaal. 



Minder papier
Wij gebruiken papier op verschillende manieren. Voor briefpapier, maar ook voor het maken 
van proefafdrukken voor potentiële klanten en eigen gebruik. In ons voorgaande fiscale jaar 
(1 april 2019 - 31 maart 2020) gebruikten wij 24.939 kg (A4 en A3) papier. Ten opzichte van 
het fiscale jaar ervoor is dat een vermindering van 87%. Wij verbruikten toen 197.370 kg.

RoHS-richtlijn
Alle producten van KYOCERA voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn voor schadelijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparaten. Dat betekent dat al onze producten vrij zijn 
van zes specifiek benoemde stoffen: lood, kwik, cadmium, hexavelent chroom, PolyBroom 
Bifenylen (PBB) en PolyBroom Difenyl Ethers (PBDE). Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk 
voor het milieu, maar ook schadelijk voor mensen, tijdens het productieproces en bij de 
recycling van deze producten.

KYOCERA Toner Return Programma
Wij vinden het belangrijk dat gebruikte tonercartridges milieuvriendelijk worden verwerkt. 
Met ons eigen Toner Return Programma krijgen onze klanten een verzamelbox voor 
cartridges – ook voor andere merken – die gratis wordt opgehaald en verwerkt door het 
gecertificeerde recyclingbedrijf LPR. De verzamelde lege tonercartridges worden vervoerd 
volgens de EC 1013/2006 verordening (overbrenging van afvalstoffen). 

Recycling is op dit moment nog de meest efficiënte manier om CO2-emissies te verminderen. 
Het verwerken van grondstoffen (o.a. petroleum) tot nieuwe plastic producten zorgt voor 
veel meer kooldioxide-emissies dan hergebruik van plastic. Ondertussen houden wij de 
voortgang van alternatieve technieken nauwlettend in de gaten.

Milieubeheer: duurzame bedrijfsvoering
ISO 14001 helpt ons om onze organisatie efficiënter te maken, minder afval te produceren 
en minder energie te verbruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor onze eigen wagenpark en 
de bijbehorende autoritten. Zo hebben we met call-screening en bevoorrading het aantal 
serviceritten per machine in de afgelopen jaren flink kunnen verminderen.



Ons wagenpark
Wij werken al een aantal jaren aan een klimaatgericht wagenparkbeheer. Dit heeft 
geresulteerd in een kleiner wagenpark met 4 elektrische auto’s en verder voornamelijk 
A-label auto’s met een CO2-uitstoot van 110 gram/km of minder.

Duurzame mobiliteit stimuleren
Onze volgende stap is het beschikbaar stellen van een mobiliteitsbudget aan alle 
medewerkers met een leaseauto, wanneer het huidige contract ten einde loopt. Zij kunnen 
dit budget naar eigen inzicht besteden aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Dit geeft 
medewerkers flexibilteit, zij hebben geen bijtelling meer en het zorgt voor bewustwording, 
omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor brandstof, verzekering en motorrijtuigenbelasting. 
Ook willen wij onze medewerkers stimuleren om voor kleine afstanden de fiets te gebruiken 
en voorzichtiger om te gaan met hun auto, zodat deze langer mee gaat.

Eerste resultaten
Inmiddels zijn de eerste mobiliteitsbudgetten ingevuld en de uitkomsten zijn veelbelovend. 
Onze medewerkers vinden het fijn dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun mobiliteit regelen. 
En wanneer zij (ook) voor een auto kiezen is deze over het algemeen kleiner, zuiniger en 
milieuvriendelijker. Dat is opmerkelijk, want hun mobiliteitsbudget biedt voldoende ruimte 
voor een grotere auto. Medewerkers die meer zakelijke kilometers rijden kunnen ook voor 
een nieuw leasecontract kiezen. Natuurlijk moet deze leaseauto wel voldoen aan onze 
duurzame doelstellingen zoals eerder genoemd.

Onze vervoerder
Het transport van verkochte producten naar onze klanten hebben wij uitbesteed aan DHL, 
ook een ISO 14001-gecertificeerd bedrijf. DHL wil marktleider zijn in ‘green logistics’.  
 
DHL wil in 2025 hun logistieke uitstoot met 70% verminderd hebben en in 2050 zelfs 
teruggebracht hebben naar nul. Om dit te realiseren zijn hun magazijnen al energie-efficiënt 
en transportroutes zo kort en optimaal mogelijk. Lokaal zullen elektrische voertuigen en 
alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets gebruikt gaan worden.



Sociale verantwoordelijkheid
Wij willen onze klanten en anderen stimuleren om onze producten zo duurzaam mogelijk 
te gebruiken. Dat doen we met ons Toner Return Programma, en bijvoorbeeld met een 
‘checklist voor groen printen’ op onze website.   
 
Daarnaast ontwikkelen we steeds meer oplossingen voor slimmer en efficiënter afdrukken. 
Zoals het Pro Rato Colour System, waarbij het werkelijke kleurgebruik per afdruk wordt 
geregistreerd en afgerekend. Onze klanten betalen dus alleen voor de kleur die zij werkelijk 
gebruiken, dat vinden wij wel zo eerlijk.

Ronald McDonalds Kinderfonds
Wij kiezen ervoor om als organisatie met hart en ziel betrokken te zijn bij een ngo. Daarom 
ondersteunen wij sinds 2014 structureel het Ronald McDonalds Kinderfonds (kinderfonds.nl) 
met een financiële bijdrage, maar ook met een bijdrage in menskracht.

Hulp van regionale Kyocera-partners
Samen met regionale Kyocera-partners zorgen wij dat medewerkers, vrijwilligers en 
gasten van alle Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen in Nederland zonder zorgen 
kunnen printen. Of het nu gaat om (gezins)foto’s, kleurplaten, onderzoeksresultaten of 
patiëntinformatie.  
 
Voor machines, service en onderhoud wordt gezorgd door een regionale Kyocera-partner. 
Een van onze partners zorgt dat alle Huizen kunnen worden voorzien van printpapier. Veel 
van onze partners verzorgen niet alleen kosteloos service en onderhoud van de printers 
maar ondersteunen daar waar nodig ook op andere gebieden ‘hun’ Huis. 

Hulp van Kyocera-medewerkers
Ook onze medewerkers hebben het Kinderfonds in hun hart gesloten. Zeven Kyocera-
medewerkers ondersteunden in 2015 de deelnemers van de HomeRide tijdens hun 
nachtelijke tussenstop in het toenmalige KYOCERA Stadion (ADO Den Haag).  
 
Dat was onze eerste kennismaking met het hartverwarmende fondsenwervende evenement 
van het Kinderfonds. Vervolgens hebben wij de afgelopen vier jaar deelgenomen met een 



team van tien wielrenners en zes begeleiders. Alle afdelingen van onze organisatie waren 
vertegenwoordigd, van onze managing director tot service engineers en leden van diverse 
backofficeteams. Ook Kyocera-partners maakten deel uit van het team.  
 
Door deel te nemen aan de HomeRide hebben we afgelopen jaren donaties bij zakelijke 
relaties, medewerkers en familie en vrienden opgehaald voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds.

Website Ronald McDonald Kinderfonds

Special Olympics Nederland
Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die 
zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door 
middel van het organiseren van sportevenementen.

Wij ondersteunen met printwerk zoals posters en programmaboekjes, ICT en ons netwerk.

Website Special Olympics Nederland

https://www.kinderfonds.nl/
https://specialolympics.nl/


Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij
 
In 2011 waren wij één van de Founding Partners van Stichting ADO Den Haag in 
de Maatschappij. Deze stichting organiseert tot op de dag van vandaag sociaal-
maatschappelijke activiteiten op het gebied van educatie, participatie en gezondheid voor 
alle inwoners van de regio Haaglanden. 

De belangrijkste doelstellingen van de stichting:
 + Toekomstperspectief bieden aan jongeren, door een combinatie van voetbaltraining  

en schoolprestatie;
 + Bestrijding van pesten, racisme, homofobie en zinloos geweld;
 + Wedstrijdbezoek mogelijk maken voor meerdere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld  

voor visueel beperkte supporters;
 + Leerwerkplekken en stageplaatsen bieden;
 + Verminderen van de achterstand op het gebied van taal, rekenen, ICT en het  

vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld van kinderen;
 + Het creëren van activiteiten en faciliteiten voor kankerpatiënten;

Website Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij

Stichting Make a Child Happy
Deze stichting vervult wensen van kinderen uit Haarlemmermeer die wat extra’s verdienen. 
Kinderen die onder de normgrens leven, zieke kinderen of kinderen die één of beide ouders 
hebben verloren.

De stichting organiseert leuke activiteiten voor deze kinderen zoals een verjaardagsfeestje, 
een korte vakantie of een dagje uit.

Website Stichting Make a Child Happy

https://adodenhaag.nl/nl/maatschappelijk
https://www.makeachildhappy.nl/




KYOCERA Document Solutions Nederland 
Beechavenue 25
1119 RA Schiphol-Rijk
Tel. 020 587 72 00
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kyoceradocumentsolutions.nl

Kyocera Document Solutions is sinds 1934 een voorvechter van 

innovatieve technologie. We stellen onze klanten in staat om 

informatie om te zetten in kennis, uit te blinken en anderen te 

overtreffen. Met een cultuur van empathisch partnerschap helpen 

we organisaties kennis in te zetten om verandering te stimuleren.


