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Inleiding 

Papier is een materiaal wat vandaag de dag veelvuldig wordt verbruikt maar door de 

digitalisering in steeds mindere mate wordt gebruikt.  

 

Binnen Jos Scholman wordt er momenteel veel gebruik gemaakt van papier maar ook hier zijn 

stappen gemaakt in het kader van digitalisering waardoor er in 2016 en 2017 besparingen zijn 

gegenereerd.  

 

Het grootste gedeelte van het papier wordt door Jos Scholman gebruikt voor het printen van 

rapporten en notities. Enveloppen, kladblokken en ander papieren kantoormateriaal zijn in 

verhouding een klein gedeelte van het totale papierverbruik. Voor deze analyse starten we met 

het in kaart brengen van de grootste verbruiksmaterialen namelijk, de keten van print- en 

kopieerpapier.  

 

Algemeen 

100% van het geleverde A3 en A4 papier wordt op het kantoor van Jos Scholman als printpapier 

in multifunctionals gebruikt ten behoeve van diverse werkzaamheden. De multifunctionals 

beschikken over tellers waarmee het aantal afdrukken en kopieën opgeslagen wordt. Deze 

standen worden regelmatig vastgelegd en stellen Jos Scholman in staat het papierverbruik actief 

te monitoren. Momenteel is nog geen periodieke monitoring ingesteld, dit zal worden 

meegenomen in het kwaliteitsmanagementplan voor de scope 3 inventarisatie. Door uit te gaan 

van de tellerstanden en niet van de totale hoeveelheid aangeschafte papier wordt alleen de 

uitstoot van dat papier meegenomen dat ook daadwerkelijk de keten in gaat en eindigt als afval. 

Om een totaalbeeld te genereren is de aanschaf wel meegenomen in het geheel om de keten in 

beeld te brengen.  

  

Uitvoerders en projectleiders van Jos Scholman zijn ook op locatie aan het werk. Doordat het 

papier centraal wordt ingekocht, zijn deze locaties ook opgenomen bij het verbruik. Thuiswerken 

wordt op dit moment binnen Jos Scholman niet toegepast.  

 

Hieronder volgt het overzicht met de multifunctionals die Jos Scholman op dit moment heeft. 

 

Nr Afdeling Nieuwe 

machinenummer 

Serienummer 

        

1 Administratie MPC 3004 G696MB31394 

2 Projectleiders MPC 3004 G696MB31828 

3 Werkplaats MPC 407 G746RA31993 

4 Magazijn MPC 407 C496PC00202 

5 P&O MPC 2004 G746RA32020 

6 Directie MPC 407 C496PC00216 

7 Controlling SP 4520 T586H200422 

8 MT MPC 3004 G696MB31836 

9 Receptie MPC 3004 G696MB31838 

10 Bedrijfsbureau MPC 4504 G716MB20187 

11 Planning MPC 3004 G696MB31839 

12 Uitvoerders MPC 3004 G696MB31833 

13 Bedrijfsbureau SP 4520 T586H200152 
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Keten  

De papierketen ziet er in zeer vereenvoudigde vorm als volgt uit:  

 

1. Grondstoffen 

Delven en transport 

 

2. Papierproductie 

Productie en transport 

 

3. Toeleverancier 

Opslag en transport 

 

4. Gebruik binnen Jos Scholman 

Voor afdrukken en kopiëren 

 

5. Afdanking en verwerking 

Recycling of verbranding 

 

In de meeste gevallen koopt Jos Scholman papier in van het merk Ricoh Pro-Office Economy. Dit 

papier wordt geproduceerd en geleverd onder het FSC® C011342 keurmerk wat aangeeft dat de 

oorsprong duurzaam is. De oorsprong van dit product ligt in Polen, regio Kwidzyn. 
 

De stappen 1 t/m 3 zijn in onderstaande tekeningen uitgewerkt.  

 

1. Grondstoffen 
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Het hout dat voor de productie van het papier wordt gebruikt komt uit Polen. De bomen worden 

gekapt in FSC beheerde bossen en in een plaatselijke fabriek verwerkt.  Deze fabriek is een 

geïntegreerde fabriek, waar zowel papierpulp als papier wordt vervaardigd. Het bosbeheer is 

gecertificeerd met FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programma for the  

Endorsement of Forest Certification schemes) certificaten. Ook heeft Portucel Soporcel het 

Europese Ecolabel ontvangen. 1   

 

2. Papierproductie 

 

 

 

De fabrieken van de producent van het papier staan in Polen. Daar maakt men zowel papierpulp 

als papier.  

Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de productie van papier uitkomt op 91 kg 

CO2 per ton papier.  In 2017 is er voor onze onderneming 3,436 ton papier geproduceerd, wat 

neerkomt op een uitstoot van 0,3127 ton CO2. 
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Ketenanalyse papier 
 

pagina: 6 van 10 

3. Toeleverancier opslag en transport 

 

 

Bij het transport van Nederland naar Polen wordt er gebruik gemaakt van transport over de weg. 

Omdat er gebruik wordt gemaakt van diverse leverancier is niet exact vast te stellen wat de 

uitstoot is per km omdat voertuiggegevens ontbreken.  

 

Vanuit Polen wordt het papier afgeleverd in Tiel bij Igepa, adres: Biezenwei 6. Van Polen is dit  

1202 km.  

 

 



 

Ketenanalyse papier 
 

pagina: 7 van 10 

 

Als we dit omrekenen naar CO2 uitstoot en uitgaan van een transportvoertuig met euro 5 motor. 

Hebben we uitgaande van de emissiefactoren zoals onderzocht door TNO in het rapport van 9 

maart 2015, een uitstoot van 251 gr CO2 bij 1 km, uitgaande van grotendeels snelweg. 

We zijn in onze berekening ook uitgegaan van een enkele reis. 

  

De afstand van Tiel naar Nieuwegein bedraagt zo’n 40 km, op basis van de aangeleverde 

gegevens door Ricoh wordt bij dit transport gebruik gemaakt van een Scania met Euro 6 motor 

met een verbruik van 25 liter/100 km. Dit komt overeen met een verbruik van 1:4 

 

Dit alles geeft aan dat er voor de productie en transport van al het papier voor Jos Scholman in 

2017 een uitstoot van 0.3408 ton CO2 is geweest.  

Afstand Hoeveelheid x opbrengst CO2 Totaal 

Productie papier 3,436 ton x 91 kg   0,3127 ton CO2 

Transport uit Polen 1202 km x 3.230 kg   0,9706 ton CO2 

Transport vanuit Tiel naar de 

Morsebaan 

    40 km x 3.230 kg   0,0323 ton CO2 

   

 Totaal   1,3156 ton CO2 
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Toeleverancier  
Als wereldwijde speler in een snel veranderende 

maatschappij wil Ricoh, samen met haar internationale en 

lokale klanten, bijdragen aan positieve duurzame 

ontwikkeling en groei. Die betrokkenheid zit in hun genen, 

in hun DNA. Al sinds de oprichting in 1936 creëren ze waarde 

voor mens, maatschappij en milieu. 

 

Ze denken, werken, ontwikkelen en produceren als onderneming zo duurzaam mogelijk en helpen 

andere bedrijven met het inrichten en beheren van een op maat gesneden IT- en werkomgeving 

die optimaal presteert én duurzaam functioneert. Een omgeving die voldoet aan de hoogste 

kwalitatieve standaarden en voorschriften en positief bijdraagt door de gehele organisatie beter 

en duurzaam te laten werken. 

 

bruik door Jos Scholman  
Jos Scholman gebruikt het papier om afdrukken op te maken voor plannen, projectdocumentatie 

en administratie.  

 

Uit de printerstanden is niet op te maken welk formaat papier is geprint. Daarom is alles 

teruggerekend naar A4 papier en het gewicht daarvan. Hier gaan we later in deze ketenanalyse 

nader op in. 

 

Electraverbruik 

Het elektriciteitsverbruik is in scope 2 meegenomen. Dit is nog wel verder te specificeren naar de 

betreffende printers. De situatie van 2016 en 2017 is in kaart gebracht.  

 

2016 Afdeling Type machine 
Tec 
waarde Totale Tec waarde per jr   

1 Administratie MPC300 1,65 85,8   

2 Projectleiders MPC3002 1,346 70,0   

3 Werkplaats MPC2051 1,63 84,8   

4 Magazijn MPC305 1,243 64,6   

5 P&O MPC2051 1,63 84,8   

6 Directie MPC305 1,243 64,6   

7 Controlling SP4310n 0,97 50,4   

8 MT MPC305 1,243 64,6   

9 Receptie MPC2051 1,63 84,8   

10 Bedrijfsbureau MPC3502 1,554 80,8   

11 Planning MPC2051 1,63 84,8   

12 Uitvoerders MPC3002 1,346 70,0   

13 Bedrijfsbureau SP4310n 0,97 50,4   

Totaal       940,42 KWh 

        0,355 
CO2 
conversiefactor 

Totaal 
uitstoot       333,85 KG/ CO2 
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In 2016 zie we een totaal verbruik voor alle printers van 940,42 KWh per jaar. Dit zorgt voor een C2 

uitstoot van 333 Kg CO2.  

In 2017 zijn er nieuwe mutifuncitionals aangeschaft. Ten opzichte van de TEC-waarde zien we dat 

de machines over het geheel zuiniger zijn t.o.v. de multifunctionals die in 2016 aanwezig waren.  

 

2017 Afdeling Type machine 
Tec 
waarde Totale Tec waarde per jr   

1 Administratie MPC 3004 1,2 62,4   

2 Projectleiders MPC 3004 1,2 62,4   

3 Werkplaats MPC 407 1,6 83,2   

4 Magazijn MPC 407 1,6 83,2   

5 P&O MPC 2004 0,7 36,4   

6 Directie MPC 407 1,6 83,2   

7 Controlling SP 4520 1,74 90,48   

8 MT MPC 3004 1,2 62,4   

9 Receptie MPC 3004 1,2 62,4   

10 Bedrijfsbureau MPC 4504 1,8 93,6   

11 Planning MPC 3004 1,2 62,4   

12 Uitvoerders MPC 3004 1,2 62,4   

13 Bedrijfsbureau SP 4520 1,74 90,48   

Totaal       934,96 KWh 

Totaal                                        0,0* CO2 

 

Als we 2016 vergelijken met de resultaten ten aanzien van elektriciteitsverbruik in 2017 zie we dat 

een hele kleine vooruitgang hebben geboekt van 5,46 KwH per jaar. Wegens het feit dat we in 

2017 gebruik hebben gemaakt van groene stroom afkomstig van wind is er geen sprake van CO2 

uitstoot.  

*De emmissiefactoor voor groene stroom afkomstig van windenergie is namelijk nul.  

 

Fysieke prints 

Ten aanzien van het papier verbruik heeft Jos Scholman gekeken naar het aantal prints in relatie 

tot de inkoop van het papier. Hierbij zijn de jaren 2016 en 2017 in kaart gebracht.  

 

Als we kijken naar het totaalverbruik 2016 en 2017 zien we dat we in 2017 64.404 minder 

afdrukken hebben gemaakt dan in 2016.  

Jaar Totaal Zwart/ Wit Kleur 

2016 720.201 381.779 338.422 

2017 655.797 318.236 337.561 

 

Inkoop papier 

Jaar A4/ vel A3/vel 

2016 600.000 0 

2017 400.000 20.000 
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Wegens het feit dat de inkoop van het papier minder is dan het aantal fysieke prints, 

waarschijnlijk door opgelopen voorraden van voorgaande jaren, gaan we voor de uitgangspunten 

en de berekeningen uit van het aantal prints per jaar.  

 

Totaalverbruik 2016 

 

 

Totaalverbruik 2017 
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Als we kijken naar het totaalverbruik dan zien we dat de afdelingen bedrijfsbureau en 

projectleiders, gevolgd door de planning en de uitvoerders en receptie, de grootverbruikers zijn. 

In kleurverbruik is de afdeling projectleiders de afdeling met de hoogste verbruik.  

Ondanks dat het totale verbruik in 2017 is verminderd zet de trend per afdeling in het verbruik zich 

door.  

 

Vergelijking 2016 -2017 
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In de vergelijkingsgrafieken is goed te zien dat we in 2017 iets terug zijn gegaan in verbruik maar 

de trend gelijk blijft. Hier kunnen we de volgende conclusies uit trekken: 

1. Bedrijfsbureau is de afdeling waar de meeste prints worden gemaakt. Hier worden voor 

aanbesteding en calculaties omvangrijke documenten geprint. In zowel kleur als zwart/ wit 

verbruik is dit terug te zien.  

2. Projectleiders en planning staan op nr. 2 als we kijken naar het aantal prints. Projectleiders 

printen veelal projectdocumentatie, planningen, bestekken etc. Aantal zwart wit prints is 

hier gestegen t.o.v. 2016 met 3630 prints per jaar, aantal kleurprints is met een kleine 2000 

prints afgenomen. 

Planning maakt veel prints in de vorm van bonnen, planningen etc., persoonsgegevens.  

3. Receptie volgt hierna op nr. 4 door een terugloop in het aantal marketingactiviteiten en 

digitalisering t.a.v. administratieve processen zien we hier in daling in het aantal prints.  
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CO2 uitstoot 

Als we dit omrekenen naar CO2 uitstoot komen we op de volgende aantallen uit.  

 

1. Eerst berekenen hoeveel kg 1 vel papier weegt. 

Uitgaande van 80gr/M2 = 21x29,7 x 80 = 49. 896/ 10.000 = 4.9896 gram per vel is 0,00499 kg 

2. Uitgaande van kengetallen volgens CO2 emissiefactoren is 1 kg papier met milieukenmerk, 

zoals Ricoh heeft, 1.21 kg/CO2 en 0,00121 ton CO2 

3. Uitgaande van 655.797 prints in 2017. Omdat we maar een heel klein percentage A3 

printen, 5 % doen we 655.797 x 5% = 688.586 prints in 2017. Dan hebben we ongeveer het 

aantal vellen A4 berekend.  

4. 688.586 prints is 688.586 vel A4. Dit getal maal 4.99 gram per vel = 3.436.044,14 gram = 

3436.044 kg.  

5. 3436 kg x 1.21 kg/CO2 = 4157,56 kg CO2  → 4,158 ton CO2 

  
Verwerking en afval 
De rapporten, notities of andere afdrukken van Jos Scholman worden gelezen, gebruikt als 

projectdocumentatie en vervolgens als afval aangeboden. De 

verwerking van het papier wordt gedaan door 2 afvalbedrijven 

namelijk, Renewi en A.P. Vianen. Het vraagt een 

buitenproportionele inspanning om de precieze hoeveelheid 

afgedankt materiaal en de CO2-uitstoot van de afzonderlijke 

afvalverwerkers in kaart te brengen.   

  

Het papier wordt in Nieuwegein opgehaald door Renewi. De groep is gecertificeerd op niveau 3 

van de CO2-Prestatieladder. Renewi maakt geen cijfers openbaar van de CO2 die vrijkomt per 

hoeveelheid verwerkt papier, maar verwijst naar afvalwijzer.nl. Op die site wordt echter alleen 

inzicht geboden in de te besparen hoeveelheid CO2 per kg papierafval. Bij navraag wordt duidelijk 

dat de afvalverwerker niet over cijfers van de CO2-emissie per kg papierafval beschikt.  

 

Het is dus niet eenvoudig te achterhalen op welke manier het papierafval van Jos Scholman is 

verwerkt en hoeveel CO2-uitstoot de afvalverwerking van papier precies heeft veroorzaakt. 

Daarom wordt gebruik gemaakt van algemene cijfers. Er is geen eenduidige conversiefactor voor 

de verwerking van afvalpapier beschikbaar. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid 

variabelen, zoals de methode van verwerking (verbranding, recycling) het transport en de 

voortschrijdende techniek. In een studie van Prognos AG2 wordt gesteld dat 1 kg papier in de 

afvalverwerking tot ongeveer 1 kg CO2-uitstoot leidt.  Aangezien dat van papierrecycling wordt 

vastgesteld dat 1 kg papier 0,085 kg CO2 bespaart. Jos Scholman maakt gebruik van dit cijfer 

omdat het een brede studie betreft die uit gaat van gemiddelden.  

 

Voor de berekening gaan wij uit dat wij 25% van het papiergebruik afvoeren naar de 

papierrecycling  

De berekening wordt dan ( 1,0 – 0,085) x 3436 kg x 0.001 x 25% = 0,7859 ton CO2 uitstoot. 
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Totalen  
  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het analyseren van de papierketen worden verschillende uitdagingen duidelijk.   

 

 

Conclusie en doelstellingen 

 

Het gebrek aan eenduidige emissiefactoren voor papierverbruik maakt het kwantificeren van de 

keten niet eenvoudig. Jos Scholman heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van specifieke 

factoren en heeft alleen bij een gebrek aan mogelijkheden algemene factoren gehanteerd. 

Initiatieven als Paper Profile helpen om de emissie van specifieke merken en typen papier vast te 

stellen. De specifieke situatie kan een grote invloed hebben op de werkelijke emissie en het is dan 

ook begrijpelijk dat er discussie is over algemene emissiefactoren binnen de papierketen. Jos 

Scholman wil een voorbeeld geven door te streven naar het gebruik van situatie-specifieke 

emissiefactoren.  

Tegelijkertijd pleitten wij als bedrijf voor meer openbaarheid en vergelijkbaarheid van de 

emissiefactoren.  

 

Voor komend jaar kan er nader onderzoek worden gedaan naar het in beeld brengen van de 

verwerking t.a.v. afval. Gegevens hiervoor zijn niet concreet en het nader uitzoeken vraagt een 

enorme inspanning. Hierdoor hebben we besloten deze uitdieping als doelstelling op te nemen 

voor volgend jaar.  

 

Jos Scholman zit in de keten dat het papierverbruik de grootste uitstoot veroorzaakt. Hier zal door 

Jos Scholman na overleg met de directie worden gekeken naar een papierbesparingsplan. Hierbij 

kan een gerichte aanpak worden gerealiseerd op afdeling waar sprake is van grootverbruik, ook 

deze zijn middels deze analyse gekwalificeerd en gekwantificeerd. Als we kijken naar de 

ontwikkeling in 2018 zien we t.o.v. 2017 weer een stijgende lijn in papierverbruik, zie afbeelding. 

De noodzaak om dit te gaan beperking is dus zeker aan. 

 

Schakel in keten  Activiteit  ton CO2 

Grondstoffen  Delven  Onbekend  

Transport  Onbekend  

Papierproductie  Productie  0,3127  

Transport naar leverancier  0,9706 

Toeleverancier  Opslag en transport  0,0323 

Gebruik  Elektriciteit printers  0 

 Papierverbruik  4,158 

Afvalverwerking  Verbranding, recycling  0,7859  

  Totaal  6,2596 ton CO2  
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Bronnen: 

1. https://www.fnoi.nl/papierrecycling/ 

2. http://papierenkarton.nl/productie-en-grondstoffen/grondstoffen/productstoffen/ 

3. Emissiefactoren.nl 

4. Rapport TNO: NOx en xo2 investigations 
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