Ecofont: tot 50% besparingen in verbruik van
printerinkt en –toner op miljoenen prints
Besparen en Maatschappelijk Verantwoord bezig door innovatieve techniek
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Inleiding
In de strijd tegen het schier eindeloos printen en navenant veelvuldig toner- en inktgebruik is een nieuw
hulpmiddel op de markt gekomen: Ecofont. Via ingenieuze algoritmen wordt uw printer aangespoord om met
kleine onzichtbare gaatjes tot 50% minder inkt of toner te gebruiken en toch heldere en uitstekend leesbare
teksten op papier te produceren. Het concept is eenvoudig: besparen zonder het verschil te merken.
De vermindering van printkosten, het gebruik van schadelijke stoffen als toner/inkt en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekenen een grote stap in de goede richting. En dat is niet alleen beter voor
de ecologie, ook voor de economie. Bijvoorbeeld die van uw organisatie.

De druk op de maatschappij en bedrijven om zuiniger
om te springen met grondstoffen en om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen neemt elke dag toe.
Onderzoek van onder meer Gartner Group (Lundy,
2001), NewField IT (Newry, 2008) en Michael Monk
(2000) heeft uitgewezen dat het printen van documenten
nog altijd in de miljoenen loopt, ondanks de digitalisering. In de miljoenen euro’s qua kostprijs dan wel te
verstaan. Zo blijkt dat de printkosten van een organisatie
gelijk zijn aan 1-3% van de omzet van bedrijven (Lundy,
2001). Een van de redenen waarom veel gebruikers
papier prefereren is omdat papier volgens hen eenvoudig in gebruik is, prettiger leest en lekkerder werkt. Uit
onderzoek van Iron Mountain (2012) blijkt dat papieren
dossiers en documenten uiterst belangrijk zijn en voorlopig blijven. Contracten en andere officiële documenten

moeten bijvoorbeeld ook op papier beschikbaar zijn. Het
Nieuwe Werken is daarnaast nog niet zo ver dat iedereen
altijd en overal digitaal over de gewenste documenten
kan beschikken.
Uit onderzoek is gebleken dat slechts 1 procent van de
ondervraagden een ‘papierloos’ kantoor heeft (Iron
Mountain, 2012). Het printen zal voorlopig dus niet verdwijnen. Uit onderzoek van Strategy Partners (2012) is
wel gebleken dat bedrijven graag hun printvolume voor
zakelijk gebruik willen verminderen om kosten te verlagen en om efficiënter te communiceren. De Ecofont
Software zorgt voor beperking van de printkosten door
besparing van inkt en toner en helpt bedrijven daarnaast
met het verminderen van het printvolume door het besparen van papier.
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Printen en het milieu
MVO in organisaties
People, planet, profit zijn de drie kernwaarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarmee het
sociale aspect op maatschappelijk vlak, milieubewustzijn en kostenbesparing doelbewust wordt benadrukt.
Hierdoor gaan steeds meer ondernemingen en individuen zich hard maken voor een schonere en socialere
samenleving. Een groeiende marktvraag, duurzame overheidsaanbestedingen en duurzame innovatie zijn
motieven voor bedrijven om MVO op te pakken (MVO Nederland). Ecofont levert een bijdrage aan het MVObeleid van bedrijven.

Schadelijke effecten inkt en toner
In Nederland worden naar schatting zo'n 15 miljoen
inktcartridges per jaar verbruikt (Vermeer, 2011). Uit
onderzoek blijkt dat cartridges, inkt en toner schadelijk
zijn, zowel voor onze gezondheid (Arbo Unie, 2007) als
voor het milieu (Preton Ltd., 2010).
Bekend is dat printapparatuur diverse schadelijke stoffen
verspreidt, o.a. ozon, koolmonoxide, stikstofdioxide,
vluchtige organische stoffen, genitrogeneerde koolstofverbindingen, gechloreerde koolstofverbindingen, toner
poeder (fijn stof) en papierstof. De fijnstofconcentratie
blijkt hoger te zijn bij bepaalde printtypes, als er nieuwe
cartridges worden gebruikt en wanneer grafieken en
beelden grotere hoeveelheden toner vereisen.
Onderzoek van het Australian Department of Environment and Heritage (2004) heeft uitgewezen dat blootstelling aan toner stof een verhoogde kans op oog-, neusen keelirritaties, contacteczeem (onder andere bij het
veelvuldig aanraken van tonerpoeder) en geuroverlast
geeft. (Arbo Unie, 2007)
Voor het maken van inkt en cartridges worden olie, water, chemicaliën, zware metalen en energie verbruikt.
Daarnaast is inkt slecht voor het milieu, omdat het pigment in inkt chemisch wordt geproduceerd en het gebruik van inkt en toner enorme hoeveelheden afvalwater
veroorzaakt.
Meer onderzoek naar de schadelijke effecten van inkt en
toner is noodzakelijk, maar om deze schadelijke effecten
zoveel mogelijk te beperken moet, waar mogelijk, op
toner en inkt bespaard worden.

Papierverbruik
Vreemd genoeg heeft de digitalisering niet tot minder
papierverbruik gezorgd. Zo blijkt dat een willekeurige
bedrijfsmedewerker gemiddeld tussen de 8.000 en
11.000 pagina’s per jaar print. (Arbo Unie, 2007)
Voor papier worden bomen gekapt en bleekmiddelen
gebruikt. Bovendien is er voor de productie van papier

(zelfs als het gerecycled is) veel energie nodig. Naar
aanleiding van onderzoek (Thompson, 1992) nemen we
aan dat 24 bomen nodig zijn voor 1 ton printpapier (niet
gerecycled). Een pallet met printpapier (9kg) bevat 40
dozen en weegt 1 ton. Er is 0,6 boom nodig om 1 doos
met 10 pakken papier te produceren; uit 1 boom wordt
16,67 pakken printpapier geproduceerd of 8.333,3 vellen
papier. Kortom: wij gebruiken volgens bovenstaande
calculatie per jaar meer papier dan één boom produceert.
Uit onderzoek is gebleken dat voor de productie van 1
ton papier maar liefst 11,134 kWH gebruikt worden, wat
meer is dan een gemiddeld huishouden gebruikt in 10
maanden. Daarnaast wordt zorgt de productie van 1 ton
papier voor 2,278 lb vast afval. (Preton Ltd., 2010)
De gigantische hoeveelheid papier die wij gebruiken
kunnen we verminderen, deels door het gebruik van
Ecofont software. Hiermee kunnen eenvoudig afbeeldingen worden weggelaten of er kan alleen een selectie
geprint worden. De tekst schuift door, waardoor minder
pagina’s benodigd zijn voor dezelfde informatie. Ook bij
e-mails kan een grote besparing worden bereikt. Een email bestaat vaak uit een lange reeks van eerder verzonden e-mails, terwijl alleen de informatie uit de laatste email afgedrukt hoeft te worden.

Kosten
Gartner (2008) schat dat de jaarlijkse printkosten gelijk
staan aan 1 tot 3 procent van de totale uitgaven van een
bedrijf. Printers zijn vaak voordelig aan te schaffen, maar
sommige merken inkt kosten meer dan 2.000 euro per
liter. Inkt is namelijk een van de duurste vloeistoffen
(Clover) (Ilett, 2004) (Sais, 2004), qua prijs per milliliter
nog duurder dan Dom Perignon, Champagne en Chanel
No. 5 parfum. Ook is inkt duurder is dan bloed (Clover)
of benzine (McCool, 2008). Volgens Gartner (2008) kunnen de printkosten per pagina met 5% verlaagt worden
als 10% inkt bespaart wordt, wat makkelijk bereikt kan
worden met Ecofont. Een pagina geprint in zwart-wit
kost afhankelijk van de printvolumes ongeveer tussen de
4

0,7 en 5 cent en een pagina geprint in kleur kost ongeveer tussen de 2,5 en 15 cent. Per medewerker kost dit
bij 8000 pagina’s bij alleen zwart wit printen al tussen de
€ 56,- en € 400 per jaar.

Figuur 1. Inktprijs vergeleken met Chanel No. 5, Dom
Perignon en melk

Kengetallen
Uit verschillende onderzoeken uit de markt en cijfers van
onder meer het CBS,
Duurzame Bedrijfsvoerding
Overheden, PIANOo (2012) en Lexmark International
(2006) zijn de volgende (internationale) kerngetallen
verzameld:
-

In Nederland werken ongeveer 9 miljoen
mensen

-

Van dat aantal is ca. 30% actief op kantoor
(volgens onderzoek Engeland)

-

Gemiddeld printvolume per medewerker is ca.
34 afdrukken per dag, 8.000-8.500 afdrukken
per jaar

-

Europese kantoormedewerkers printen
gemiddeld 17% daarvan voor niets uit - in de
praktijk grotendeels voor eigen gebruik of als
proefprintje!

-

Printopdrachten bestaan voor 92% uit 1-5
pagina’s

-

Volume Kleur is gemiddeld 18% en 46% van de
afdrukkosten en stijgend

-

Kosten afdruk zwart-wit/kleur is
gemiddeld 1 : 10

Bron: Sais, 2004

Verspilling
De druk op de maatschappij en bedrijven om zuiniger
om te gaan met grondstoffen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen neemt elke dag toe. Door de
toename van het ‘thuiswerken’ maakt men vaker gebruik
van kleinere kantoorprinters bij de medewerkers thuis en
van minder grote machines op de kantoren.
Onderzoeken van onder meer het CBS, Duurzame Bedrijfsvoering Overheden, Gartner (Lundy, 2001), NewField IT (Newry, 2008) en Michael Monk (2000) hebben
uitgewezen dat het printen van documenten voor ‘eigen
gebruik’ nog altijd in de tientallen miljoenen aantallen
loopt. Dit zorgt voor erg hoge kosten aan papier, toner
en inkt. Het is opvallend dat het grootste deel van alle
prints niet langer dan één dag gebruikt wordt.

Uit deze cijfers valt af te leiden dat het jaarlijks alleen al
voor Nederland om aanzienlijke aantallen documenten
gaat die in de kantooromgeving op papier worden afgedrukt. Als je de kerncijfers extrapoleert kom je op ca. 3
miljoen medewerkers die dagelijks 34 pagina’s printen,
waarvan meer dan 5 pagina’s voor eigen gebruik. Dat
betekent meer dan 15 miljoen pagina’s per dag alleen al
in Nederland…
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Ecofont
Wat is Ecofont?
De bedenkers van Ecofont hebben algoritmen ontwikkeld die ervoor zorgen dat - op de achtergrond - elke
getypte letter wordt omgezet naar een Ecofont-letter. Een Ecofont letter is een zelfde lettertype met doorlopende contouren, maar met gaatjes in de body van de letter.

Figuur 2. Ecofont-lettertypes, met gaatjes in de body van de letters

Deze gaatjes besparen inkt en toner. Het indrukwekkende van dit lettertype is dat onze hersenen de gaatjes invullen. Dit
betekent dat we de gaatjes niet zien. Hoe kleiner de letter, hoe minder goed we de gaatjes waarnemen. Ecofont biedt twee
verschillende producten, namelijk de Ecofont Software en het Ecofont Sans Serif lettertype. Daarnaast is het ook mogelijk
om een Ecofont variant van een eigen huisstijllettertype te laten ontwikkelen.

Besparen zonder kwaliteitsverlies
Als een document wordt afgedrukt wil de gebruiker het
zo hebben dat de teksten helder en goed leesbaar zijn.
Dan is een draftversie van zo’n document geen goede
optie. Bij een draftversie komen willekeurig gaten/uitsparingen in de letter, ook in de omlijstingen van
de letters, de zogenaamde outlines, waardoor het beeld
voor de lezer flink wordt verstoord (zie figuur 2).

Figuur 3. het effect van een draftversie van een geprint
document.

De helderheid en leesbaarheid van de woorden in een
tekst worden voor een groot deel bepaald door de contouren van de letters die de woorden vormen: die genoemde outlines. Gebleken is dat onze hersenen woor-

den kunnen herkennen als slechts enkele letters van dit
woord getoond worden. Dit kan alleen als de contouren
van de letters in tact blijven. Doordat bij Ecofont de
contouren behouden blijven, zijn de woorden beter
leesbaar. Simpelweg omdat de hersenen het woord
herkennen en voor de completering van de gaatjes zorgen.
Omdat het echter om prints op papier gaat, scheelt het
aanzienlijk in het verbruik van toner en inkt.

Figuur 4. het effect van Ecofont op een geprint document
te vergelijken met draft uit figuur 3.

Dát principe was de aanleiding voor een ontwikkeling die
inmiddels de wereld over gaat als Ecofont.
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Besparingsvoorbeeld
Stel, uw bedrijf heeft 200 werkstations waar u de Ecofont Software op installeert. Iedere werknemer binnen uw bedrijf print
8.000 pagina’s per jaar. Hiervan wordt 80% in zwart-wit geprint en 20% in kleur. De prijs voor een zwart-wit pagina is 1 cent
en die voor een kleurenpagina is 4 cent.
Ecofont wordt in 50% van de gevallen gebruikt, waarbij in 20% van de gevallen gebruik wordt gemaakt van de extra besparingsinstellingen. Uw totale Ecofont besparing is dan €11.507 euro per jaar.
In dit geval bespaart u 63 zwarte inktpatronen en 81 kleur inktpatronen. Dit betekent dat u maar liefst 29 kilo toner heeft
bespaard. Daarmee heeft u meer dan 116.000 liter water weten te besparen. Daarnaast bespaart u 465 kilo aan CO2 uitstoot en 35 bomen.

Voordelen van Ecofont op een rij
-

Besparing op toner/inktverbruik tot 50% realiseerbaar;

-

Geen kwaliteitsverlies in leesbaarheid;

-

Geen extra handelingen voor gebruikers;

-

Geen onnodig kleurgebruik;

-

Geen onnodige elementen in werkdocumenten printen, zoals achtergronden, logo’s beelden;

-

Daardoor besparing op totale outputkosten door impliciete papierbesparing;

-

Geen harde cultuuromslag voor medewerkers. Geleidelijke overgang richting bewust printen en het nieuwe
digitale werken;

-

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is maatschappelijke trend, Ecofont draagt daar in hoge mate aan bij.
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Producten
Ecofont software
Met de Ecofont software krijgt de gebruiker zeer eenvoudige ‘groene print’ knoppen bij de werkbalk van
Word of Outlook, waarmee direct besparend geprint kan
worden en waar extra besparende instellingen gekozen
kunnen worden. Door middel van deze besparende
instelling kan gekozen worden om alleen een selectie te
printen, om zonder afbeeldingen te printen en om alle
tekst in zwart af te drukken.
De Ecofont software is een professionele oplossing op
het gebied van maatschappelijk verantwoord printmanagement voor de moderne kantooromgeving. Door exclusieve afspraken met Microsoft beschikt Ecofont over de
vijf meest gebruikte fonts die standaard in MS Office
mee geleverd worden: Arial, Calibri, Verdana, Trebuchet
en Times New Roman. Deze lettertypen worden in de
praktijk in 80-90% van de gevallen gebruikt in MS Officetoepassingen als een van de standaard letterfonts. Daarnaast kan op verzoek elk ander lettertype geconverteerd
worden naar een Ecofont-versie. Ecofont kan voor alle
lettergroottes worden gebruikt.
De gaten die softwarematig in de letters worden gemaakt, zijn niet te zien voor de gebruiker die op het
scherm kijkt en worden pas realiteit als geprint wordt.
Tot de korpsgrootte van 13 punt is er voor de gebruiker
aan de geprinte letter op het document geen verschil te
zien met ‘normaal’ geprinte documenten. Afhankelijk van
de gebruiker kan bij grotere letters zichtbaar worden dat
er gaatjes in de letter zijn geschoten. De software biedt
hiervoor een handige instelling door de gebruiker te

laten bepalen tot welke puntgrootte er gaatjes in de
letter mogen worden gemaakt.
De Ecofont software kan gebruikt worden in combinatie
met elke printer. De Ecofont software is erg gebruiksvriendelijk en makkelijk te installeren.

Ecofont Sans lettertype
Ecofont Sans Serif is het Ecofont Sans Serif is een True
Type font. Dit lettertype lijkt wat betreft de vorm op Arial.
Door het gebruik van Ecofont Sans Serif worden dezelfde inkt- en tonerbesparingen bereikt als met de Ecofont
Software. Ecofont Sans Serif is zowel beschikbaar voor
Windows als voor Apple/Mac.
Ecofont Sans Serif kan worden gebruikt voor het publiceren van bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, en kranten.
Het Ecofont Sans Serif lettertype kan, net zo eenvoudig
als bij Office-applicaties, ook vanuit de grote applicaties
zoals Billing- en ERP-systemen (SAP, Dynamics, Exact,
Oracle en Document Creatie software zoals GMC, Doc1,
StreamServe, SmartDocuments, ITP etc.) worden gebruikt om documenten te printen. Het gaat dan vaak om
grote(re) hoeveelheden en dus meteen om nóg grotere
besparingen.

Ecofont variant huisstijllettertype
Het is mogelijk om het lettertype van de eigen huisstijl in
Ecofont stijl te laten ontwikkelen. Hierdoor kunnen organisaties kosten besparen en milieuvriendelijker printen
zonder hun lettertype te hoeven veranderen.
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Testresultaten
Besparing gemeten
Het meten van inkt- en tonerbesparingen
Met behulp van de Apfill software is de dekking van een geprint document onderzocht. Hiervoor is hetzelfde document
geprint in zowel Arial (lettergrootte 12) als in Ecofont Arial (lettergrootte 12) op hoge resolutie (300 dpi), waaruit bleek dat
de dekking maar liefst 28,1% minder was bij de Ecofont variant. Uit dit onderzoek is dus gebleken dat Ecofont maar liefst
28,1% minder inkt gebruikt.
Het wegen van inkt- en tonerbesparingen
De consumptie van toner kan gemeten worden door middel van het wegen van de cartridges voor en na het printen (tabel
1). Uit een test met 200 pagina’s (A4 bedrijfspapier 80g/m2) in Arial en Ecofont Arial (12pts) met een Samsung CLX 6620
printer met motor PCL5CE 5.97 bleek dat een inktbesparing van 28.6% gerealiseerd werd met Ecofont.
Startgewicht

Eindgewicht

Tonergebruik

Arial 12pts

1137.5 g

1122.1 g

15.4 g

Ecofont Arial 12pts

1122.1 g

1111.1 g

11.0 g

Tabel 1. Start- en eindgewicht en tonergebruik bij lettertypes Arial en Ecofont Arial

5 Sterren voor installatie- en
gebruiksgemak
Ecofont software kost de gebruiker geen enkele moeite
qua installatie of gebruik. De software is getest door een
gerenommeerd Amerikaanse onderzoeks- en testlaboratorium en ICT-dienstverlener Sogeti. Het Amerikaanse
laboratorium waardeerde de installatie van de innovatieve software in 2013 met 5 sterren, net als het gebruiksgemak. Er werden 4 sterren gescoord voor de aanwezige
functionaliteit, de customer support & training, documentatie en compatibiliteit. Hun conclusie: “Ecofont is
een welkome oplossing voor diegenen die op zoek zijn
naar een unieke manier om de printkosten te verlagen.”
ICT-Dienstverlener Sogeti testte de Ecofont Software
door middel van een gebruikerspilot op enkele honderden werkstations. Ook hieruit bleek dat Ecofont erg
makkelijk te installeren en te gebruiken is.
“Recent heeft een Proof of Concept uitgewezen dat het
gebruik van Ecofont software een besparing op de printkosten teweeg kan brengen zonder de kwaliteit te beïn-

vloeden. Vanwege de vele instelbare mogelijkheden kan
dit zelfs per type printwerk op eenvoudige wijze worden
ingeregeld. Bij de verlenging van het huidige contract
met de leverancier van de printers/mfp’s zal op korte
termijn definitieve introductie te verwachten zijn.”, aldus
Jack van der Linde, Director Integration Sogeti Nederland
Zoals blijkt uit bovenstaande tests, is de installatie van
Ecofont in een netwerk zeer eenvoudig uit te voeren, ook
bij grote aantallen gebruikers. De gebruiker krijgt na
installatie in de normale Office toolbar een extra Ecofontknop, met voor instellingen en geavanceerd gebruik nog
twee knoppen. Standaard kan de gebruiker volstaan met
een muisklik op die ene Ecofont-kop. De software van
Ecofont draait voor de gebruiker onzichtbaar mee op de
achtergrond, totdat het moment van reproductie op
papier is aangekomen. Daarmee realiseert hij direct en
simpel relevante besparingen.
De instellingen van Ecofont kunnen door de organisatie
centraal ingesteld worden, waarbij de gebruikers dus
bepaalde voorkeuren krijgen uitgerold. Dit kan simpel
gedaan worden met een xml configuratiebestand.
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Succesverhalen
Klantreferenties
Grote internationaal opererende bedrijven maken inmiddels gebruik van de mogelijkheden die Ecofont biedt en
adverteren daar zelfs trots mee, zoals Türk Telekom,
Naver, Nordea, WPG Uitgevers, de gemeente Utrecht,
Dura Vermeer, Mercedes Benz en de Canadese bank
CIBC Mellon Bank.

“We transform our business processes in accordance
with the principles of sustainability. [...] Ecofont, which
enables savings up to 50 percent in ink consumption
through the holes in its structure, shall be used as default in the computers of Türk Telekom employees.”
Gökhan Bozkurt, CEO Türk Telekom

“WPG Uitgevers wil haar carbon footprint zoveel mogelijk terugdringen. We blijven in de bedrijfsvoering en de
productie van boeken en tijdschriften prioriteit geven
aan onze duurzaamheidsambities, zodat we onze Co2uitstoot verder reduceren. Door gebruik te maken van
Ecofont kunnen wij ook duurzaam zijn aan de printkant.
Na de probleemloze Ecofont installatie, kunnen onze
medewerkers nu met slechts één druk op de knop duurzaam printen.”

milieu en onze printkosten beperken. Ik zie veel kansen
voor verdere ontwikkeling van de software, zodat
Ecofont nog beter wordt en we nog duurzamer kunnen
printen.”
Rutger Stolting, Kitchen on a Mission

"Ecofont is typisch een nieuwe generatie van duurzame
ondernemingen: het product spaart het milieu, is slim
opgezet en zorgt ook nog eens voor reductie van kosten.”
Harald Swinkels, Nederlandse Energie Maatschappij
NLE

Case Diário do Commércio
De Braziliaanse krant Diário do Commércio wordt inmiddels al 2 jaar succesvol gedrukt in Ecofont. De grote
koppen worden zonder gaatjes afgedrukt, omdat de
gaatjes hier zichtbaar zouden worden. In de broodtekst
zitten wél gaatjes, maar die zijn voor het blote oog onzichtbaar.
De gaatjes in de broodtekst besparen 28% inkt. De krant
bestaat naast broodtekst uit grote koppen en grote afbeeldingen. Samen met de drukkerij hebben ze berekend
dat de krant met Ecofont Sans Serif op het totaal van de
hele krant een besparing weet te realiseren van 9%.

Carl Lenstra, WPG Uitgevers

“Ons ultieme doel is gezien te worden als dé duurzame
turnkey bouwer van Nederland. Om dit te bereiken werken wij zelf intern aan onze eigen duurzaamheid. Immers, een goed milieu begint bij jezelf. Met Ecofont
willen wij bewustzijn stimuleren. Voor we overgingen tot
de aanschaf van Ecofont hebben we via ons intranet
onder de collega’s de bereidheid gepeild Ecofont te gaan
gebruiken. De overgrote meerderheid van de respondenten (bijna 76%) gaf aan Ecofont te gaan gebruiken.
Inmiddels zijn onze pc’s voorzien van Ecofont software
en gebruiken wij Ecofont zoveel mogelijk. Wij zijn erg
positief over het gebruik van Ecofont”

Figuur 5. Vergelijking geprinte zones met (l) en zonder (r)
Ecofont

Björn Bouwmeester, Heembouw

"We expect to recoup our investment in this technology
in just a few short months"
Gerald Mc Caughly, CEO CIBC Mellon Canada

“Ecofont past goed bij ons. Duurzaamheid staat bij ons
namelijk hoog in het vaandel. Wij printen vrij veel, vooral
intern, en met Ecofont kunnen we de schade aan het
10

Persaandacht
Ecofont heeft zijn naamsbekendheid grotendeels te
danken aan de positieve berichten in de wereldwijde
pers. In Nederland heeft Ecofont onder andere positief in
het nieuws gestaan in het Financieele Dagblad (FD), het
Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, het
NRC, de Metro en de Spits.

Winner MKB Innovation Top100,
Eindhoven 2013
Winner Sprout Challenger of the year,
Amsterdam 2012
Winner Accenture Innovation Award,
Amsterdam 2011
Winner European Environmental Design Award,
Madrid 2010
Dat onderstreept nog eens het belang en het onderscheidend vermogen van deze professionele oplossing
op het gebied van print management en MVO.

Figuur 6. Ecofont in National Geographic

Internationaal heeft Ecofont de pers gehaald in onder
andere: National GeoGraphic, O magazine (Oprah Winfrey), The New York Times, CNN, Fox, MSNBC, The
Economist etc.
“Ecofont’s new software goes one better, letting people
use “normal” fonts on screen and inserting the holes
only at print time - and then only for small type sizes,
where they are less apparent. Ecofont recently picked up
a European Environmental Design Award for its work.” –
The Economist

Awards voor innovatie en MVO
De innovatieve oplossing van Ecofont op zowel MVO als
economisch gebeid heeft het bedrijf al regelmatig aan
onderscheidingen van toonaangevende ICT-bladen en
instellingen geholpen. Vanaf het bestaan van het bedrijf
is bijna elk jaar wel een prijs in de wacht gesleept:

Figuur 7.Ecofont de winner van de MKB Innovation Top
100
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Ecofont ondersteunt
maatschappelijk verantwoord
gedrag en imago
Naast de milieu- en kostenbesparing blijkt Ecofont ook
als icoon te fungeren voor het MVO beleid van een organisatie. De Braziliaanse krant Diário do Commércio wil
haar inspanningen voor het milieu uitdragen door middel van het gebruik van Ecofont. Toen deze krant er
achter kwam dat de lezer de gaatjes in de letters niet
zagen hebben ze besloten om elke eerste letter van een
paragraaf groot met Ecofont af te drukken. Juist omdat
de gaatjes dan zichtbaar worden en ze op die manier
kunnen laten zien dat ze een bijdrage leveren aan een
beter milieu. Ecofont ondersteunt daarmee het imago
dat deze Braziliaanse krant graag wil uitdragen.
Ook onderzoek aan de Braziliaanse universiteit São Judas-SP in São Paulo bevestigt dit. In een onderzoek van
Francisco Carlos Cobaito (2012) (Post Graduate in Financiëel Management) wordt geconcludeerd dat Ecofont
naast een vermindering van printkosten ook een merkbare verbetering van het milieubewustzijn onder het
personeel teweeg heeft gebracht.
“Globalisering verandert het gedrag van bedrijven aanzienlijk. Gevoed door de harde concurrentie op mondiaal
niveau zijn bedrijven continu op zoek naar alternatieve
manieren om hun concurrentiepositie veilig te stellen.
De mogelijkheid om markten te behouden en te veroveren is niet slechts afhankelijk van de hoeveelheid en de
prijs van een product. Het is voor organisaties noodzake-

lijk om ecologische elementen toe te voegen om zich
mee te identificeren en zich hiermee te onderscheiden
van concurrenten. De nieuwe uitdaging in het leiden van
een organisatie zit hem dan ook in de praktische toepassing van technische oplossingen die een organisatie
onderscheiden in de zoektocht naar een betere balans
op het gebied van duurzaamheid. Met andere woorden,
het implementeren van goedkopere productiemethoden
en duurzaamheid binnen de organisatie.
Dit is in lijn met de doelstelling van Ecofont: milieubewust printen met efficiënt gebruik van inkt, goed zijn
voor het milieu omdat het inkt bespaart en vervuiling
vermindert, goed zijn voor bedrijven omdat het kosten
bespaart en goed zijn voor de maatschappij omdat het
minder beslag legt op onze natuurlijke bronnen voor
toekomstige generaties. De effectiviteit van de praktische
toepassing van Ecofont in de organisaties uit deze studie
verdient het om genoemd te worden. Zij zagen een
vermindering van de printkosten, droegen op een positieve manier bij aan een beter milieu en maakten melding van een merkbare verbetering van het milieubewustzijn onder het personeel.
Kortom, deze toepassing kan weliswaar worden beschouwd als een kleine bijdrage, maar kan leiden tot
significante resultaten, wanneer het op grote schaal
wordt toegepast binnen bedrijfsomgevingen. Ecofont is
zonder twijfel een stap in de goede richting in het complexe verhaal van duurzaamheid versus economische
activiteit.”
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Contact
Ecofont B.V.
Bemuurde Weerd OZ 31
3514 AP Utrecht
E-mail: info@ecofont.nl
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