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Verduurzaming IT heeft duw 
in de rug nodig
Een verkenning van de markt voor groene IT
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Ondanks de sterk groeiende aandacht voor energiebesparing en klimaatverandering wordt duurzaamheid van 
Informatie Technologie (IT) nog niet in alle hoeken omarmd. Een minderheid van de IT-beslissers (35 procent) 
neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO in samenwerking 
met PanelWizard onder 588 IT-beslissers van bedrijven uit alle bedrijfssectoren. Om de markt voor groene IT 
een zet te geven, is niet alleen overheidsingrijpen gewenst, maar ook meer samenwerking en kennisuitwisseling 
tussen IT-bedrijven door de hele keten heen. 

Andere prioriteiten, te hoge kosten en onvoldoende kennis zijn de belangrijkste redenen voor IT-beslissers* om niet over te gaan tot 
duurzame inkoop. Uit interviews met IT-bedrijven die zich als duurzaam afficheren – bijvoorbeeld omdat zij energiezuinig 
programmeren of circulaire hardware leveren – blijkt bovendien dat bij veel IT-inkopers een traditionele instelling heerst. Besluiten 
worden genomen op basis van een nauwe set aan Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) waarin de nadruk ligt op bijvoorbeeld 
snelheid en continuïteit, maar duurzaamheid nog geen rol speelt. Beter een server teveel, dan straks onvoldoende capaciteit, is nog 
te vaak de gedachte volgens Patrick de Ridder van Cobra Systems. “Voor de IT’er staat veiligheid en betrouwbaarheid voorop. 
Het inbouwen van overcapaciteit is dan ook gemeengoed. ‘Hebben we tien servers nodig? Doe er dan maar twaalf.’”

De bijdrage van IT aan onze samenleving is groot en zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat betekent dat we de 
vruchten kunnen blijven plukken van al het moois dat digitalisering ons te bieden heeft; van thuiswerken tot slimme gebouwen en 
precisielandbouw. Een keerzijde is er echter ook: digitalisering veroorzaakt een grote belasting voor het milieu, zowel qua energie- 
als grondstoffenverbruik. Zo is de productie van IT-hardware afhankelijk van verschillende kritieke grondstoffen, terwijl slechts een 
klein percentage van die grondstoffen na afdanking van het apparaat wordt teruggewonnen. Ook leggen datacenters een steeds 
groter beslag op onze energievoorziening. Productie en gebruik van IT zijn momenteel verantwoordelijk voor 2,1 tot 3,9 procent van 
de wereldwijde broeikasgasemissies.1 Onderzoekers schatten dat dit percentage in 2040 tussen de 6 en 14 procent zal liggen.2 

Deze feiten, in combinatie met toenemende druk vanuit politiek en maatschappij, vragen om een continue inspanning om de ecologische 
voetafdruk van digitalisering te beperken. De Nederlandse IT-sector heeft in het kader van het Klimaatakkoord dan ook de ambitie 
uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn.  Alle partijen in de IT-keten hebben hierin een verantwoordelijkheid: van de bedrijven die 
de fysieke IT-infrastructuur en -apparatuur verzorgen tot de ontwikkelaars van digitale diensten. Van datacenters wordt door IT-beslissers 
echter het meest verwacht; bijna de helft van de ondervraagden verwacht in redelijke tot sterke mate dat datacenters duurzaamheid in 
ogenschouw nemen. Voor cloud- en hostingproviders is dit percentage iets lager (43,4), gevolgd door leveranciers van IT-hardware (41,1). 
Van softwarebedrijven wordt het minst verwacht op duurzaamheidsgebied. Dit is een gemiste kans, want met onder meer energiebewust 
softwareontwerp is veel winst te behalen.   

Belemmering voor IT-bedrijven om (volledig) de draai te maken naar duurzame proposities is dat er simpelweg nog onvoldoende 
vraag is. Dit is het bekende kip-en-eiprobleem. Daarnaast speelt de versnippering van de IT-keten hen parten. De probleemeigenaar 
is niet altijd de oplosser. Zo dragen netbeheerders het probleem op het moment dat er stroomtekorten ontstaan, maar zijn het 
IT-bedrijven die de oplossingen moeten implementeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een commercieel datacenter dat zijn koeling 
efficiënter kan inrichten en een hostingbedrijf dat zijn servers in dat datacenter slim moet instellen. Veel oplossingen komen 
daarnaast van buiten de keten, zoals uit de wetenschap of de hoek van start-ups.

Lichtpuntje is dat IT-bedrijven die duurzame producten en diensten aanbieden de vraag naar hun producten wel voorzichtig zien 
toenemen, zo vertellen zij aan ABN AMRO. Dit geldt temeer voor duurzame IT-proposities die ook commercieel voordeel opleveren. 
Om de markt voor duurzame IT een zetje te geven en definitief een plek te geven in het digitale ecosysteem is overheidsingrijpen 
gewenst, zoals subsidies en regelgeving. Zelf kunnen IT-bedrijven de markt helpen door transparant te zijn over hun duurzaam-
heidsinspanningen en de handen ineen te slaan met andere ketenpartners voor experimenten en kennisuitwisseling.

Deze publicatie biedt een verkenning van de markt voor IT-bedrijven die actief bezig zijn met de verkleining van hun ecologische 
voetafdruk, of de eerste stappen willen zetten op dit vlak. Het rapport bevat een globale inventarisatie van de sleutelthema’s op het vlak 
van ‘groene IT’ (hoofdstuk 1), geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 2) en identificeert specifieke uitdagingen 
voor de markt om tot wasdom te komen (hoofdstuk 3).

33

 

Inleiding Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

Inleiding

  *   IT-beslissers worden in dit onderzoek gedefinieerd als personen die eindverantwoordelijk of (mede)beslissend zijn bij de ontwikkeling, selectie en/of inkoop van 
IT-producten en -diensten.



1.  Sleutelthema’s binnen groene IT
IT-activiteiten zitten grofweg op twee niveaus: het virtuele niveau van digitale toepassingen en het fysieke niveau 

van apparatuur en infrastructuur. Beide niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo worden digitale diensten 

geconsumeerd via laptops en smartphones, en doet de bijbehorende software op de achtergrond veelal een 

beroep op clouddiensten in datacenters. De voetafdruk van IT is daarmee afhankelijk van verschillende 

stakeholders, die verschillende ingrepen kunnen doen om energie- en grondstoffengebruik te beperken.

Om effectief te verduurzamen dient de gehele keten mee te werken; zo bepalen klanten van commerciële 

datacenters wat voor soort servers zij daar neerzetten en hoe zij deze apparaten instellen en inrichten. Op hun 

beurt kunnen softwareontwikkelaars hun product zo ontwerpen dat deze meer of minder beslag leggen op deze 

servercapaciteit. Vergroening van IT strekt zich daarmee uit over de fysieke en virtuele wereld. 

 

Duurzaamheid in de fysieke IT-wereld | IT hardware 
IT-apparatuur heeft meer rekenkracht dan ooit, en is ook nooit goedkoper geweest. Toch heeft deze luxe een prijs. 

Zowel de productie als het daadwerkelijke gebruik van deze apparaten kost energie en gaat gepaard met substantiële 

CO2-emissies; deze activiteiten zijn samen momenteel verantwoordelijk voor 2,1 tot 3,9 procent van de wereldwijde 

broeikasgasemissies.3 Voor servers wordt geschat dat de productie goed is voor 20 tot zelfs 75 procent van de totale 

CO2-uitstoot gedurende de levensduur van het apparaat.4 Stuwende kracht achter dergelijke cijfers is de productie 
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Uitbater van
datacenter

Eigenaar van de faciliteit

Gebruiker van
datacenter

Eigenaar van de IT-apparatuur

Ontwikkelaar van
digitale diensten

Eindgebruiker

• Energie-efficiëntie van het
    datacenter zelf (koeling, 
    noodstroomvoorziening)
• Gebruik van groene energie
• Hergebruik van restwarmte

• Keuze voor ‘groen’ datacenter
• Keuze voor ‘groene’ servers en 
    opslag (energie-efficiëntie, 
    circulariteit, mogelijkheid tot 
    hergebruik restwarmte)
• Efficiënt gebruik van servers 
    middels powerinstellingen 
    en virtualisatie

• Selectie ‘groene’ hosting-
    en cloudprovider
• Energiezuinig software- 
    en websiteontwerp

NB: Bovenstaande rollen worden in sommige gevallen door één en dezelfde partij vervuld. Zo is een ‘hyperscaler’ als Microsoft 
eigenaar van zowel faciliteit als server, en zijn er ontwikkelaars van digitale diensten die zelf tevens hostingdiensten aanbieden.

• Selectie ‘groene’ hardware
    (energie-efficiëntie, 
    circulariteit)
• Selectie ‘groene’ software
    (energie-efficiëntie)
• Verantwoorde afvoer van 
    oude apparatuur 

H
ee

ft 
di

re
ct

e 
in

vl
oe

d 
op

:

Verduurzaming van IT vereist inzet vanuit de gehele keten

• Energie-efficientie van het apparaat
• Circulair ontwerp (hergebruik materialen, modulariteit, repareerbaarheid)
• Circulaire dienstverlening (hardware 'as-a-Service', terugname gebruikte hardware)

Hardwareleverancier

Levert aan
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van microchips, waarvan de mate van detail veel capaciteit van machines vereist. Ook is de productie van hardware 

afhankelijk van kritieke grondstoffen. Zo wordt meer dan 80 procent van de totale hoeveelheid gewonnen indium 

en germanium gebruikt voor IT-apparatuur.5 Geschat wordt dat deze grondstoffen binnen respectievelijk 25 en 19 

jaar zijn uitgeput, terwijl het terugwinningspercentage opeenvolgend 5 procent en minder dan 1 procent bedraagt.6

Om de voor de productie benodigde energie en grondstoffen te rechtvaardigen, zou de gebruiksduur van IT-apparatuur 

zo lang mogelijk moeten worden gerekt. In een studie van het Utrecht Sustainability Institute wordt deze denkrichting 

uitgebreid belicht. Zo is de levensduur van veel apparaten kort. Laptops en desktops gaan zo’n drie jaar mee, servers 

tussen de vier en vijf jaar. Daarmee is de hoeveelheid apparatuur die jaarlijks wordt afgedankt groot. In Nederland worden 

jaarlijks ongeveer een half miljoen servers7 en 35 tot 40 miljoen ‘end-user devices’8 zoals laptops en smartphones 

weggedaan. Een hoog percentage van deze apparaten wordt vervolgens gerecycled, maar niet alle kritieke grondstoffen zijn 

in dat proces even makkelijk terug te winnen. Doordat slechts 20 procent9 van het elektronisch afval op productniveau 

wordt hergebruikt, blijft de noodzaak tot winning van schaarse grondstoffen en energie-intensieve productie bestaan.

Circulaire bedrijfsmodellen

Het energie- en grondstoffengebruik door productie van 

elektronica kan enkel worden teruggedrongen door apparaten 

langer te gebruiken en de apparaten – of componenten daarvan – 

slim te hergebruiken. Gemakkelijke repareerbaarheid van een 

apparaat kan helpen om de levensduur te verlengen, evenals 

vervangbaarheid van individuele componenten. In dit laatste 

geval kan bijvoorbeeld de rekenkracht van een server worden 

opgewaardeerd zonder dat de gebruiker daar een volledig 

nieuw apparaat voor hoeft aan te schaffen. Een andere 

circulaire ingreep is ‘refurbishing’, waarbij oude elektronica 

wordt opgeknapt om het een tweede of derde leven te geven.

Het succes van deze mogelijkheden is niet alleen afhankelijk van de manier waarop hardware wordt ontworpen, 

maar ook van de acties van de eindgebruiker. Zo is refurbishing geen optie op het moment dat de gebruiker nalaat 

om het apparaat op verantwoorde wijze af te voeren, bijvoorbeeld via een inzamelingsprogramma. ‘Hardware-as-a-

Service’ (HaaS) biedt soelaas. Bij HaaS blijft de hardwareleverancier eigenaar van het product en wordt het product 

in abonnementsvorm aangeboden aan klanten. Hieronder vallen ook de benodigde diensten zoals onderhoud, 

reparaties en vervanging. Doordat de HaaS-aanbieder eigenaar blijft, heeft deze er baat bij om de levensduur van 

het apparaat te rekken of hergebruik te faciliteren.

Energie-efficiëntie van het apparaat

Naast de opkomst van circulaire bedrijfsmodellen heeft ook de energie-efficiëntie van het apparaat zelf invloed 

op de totale ecologische voetafdruk van IT. Over het algemeen geldt: hoe nieuwer het apparaat, hoe energie-

efficiënter. Dit komt bijvoorbeeld door slimmere koeling binnenin het apparaat, maar vooral door de toegenomen 

capaciteit van computerprocessoren. Sinds de jaren veertig is het aantal bewerkingen dat een computer kan 

uitvoeren per kilowattuur energie elke 2,6 jaar verdubbeld.10 Dit staat gelijk aan een efficiëntieverbetering met een 

factor tien miljard. De groei in rekenkracht van traditionele computerprocessoren is overigens aan het afvlakken. 

Om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar rekenkracht zonder dat het energiegebruik al te hard 

meestijgt, bestaat er dus de noodzaak tot verdere innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van ‘quantum computing’ 

of het ontwerp van gespecialiseerde computerchips voor specifieke taken.

Efficiënt gebruik van servers

Het energiegebruik van servers is behoorlijk constant. Dit betekent dat servers die geen berekeningen uitvoeren 

bijna evenveel stroom gebruiken als servers die op volle kracht draaien. Servers hebben echter standaard 

beschikking over een energiebesparingsmodus. Deze wordt door veel IT-beheerders niet aangezet uit angst dat dit 

https://usi.nl/wp-content/uploads/2021/02/Eindrapport-Naar-een-circulaire-keten-voor-ICT-def.pdf
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ten koste gaat van de prestaties van een server. Een experiment vanuit LEAP, een coalitie van bedrijven, 

overheden en onderzoeksinstellingen die zich samen inzetten om het energiegebruik door IT te reduceren, toont 

echter hoopgevende resultaten: het energiegebruik van servers kan zo’n tien procent naar beneden door de 

apparaten in spaarstand te zetten – zonder prestatieverlies.11 Daarnaast kan ook het aantal servers naar beneden 

middels virtualisatie. Hierbij krijgt elke server meerdere digitale representaties, waardoor deze tegelijkertijd 

meerdere klanten kan bedienen.

 

Duurzaamheid in de fysieke IT-wereld | Datacenters
Als belichaming van de digitale economie liggen datacenters binnen de IT-keten onder een vergrootglas. Over de 

milieubelasting van datacenters komen in de media dan ook regelmatig kritische berichten voorbij. Die belasting 

nam overigens de afgelopen jaren relatief langzaam toe. Het wereldwijde stroomverbruik van datacenters is in de 

periode 2010-2018 gestegen met zes procent, terwijl de rekencapaciteit van datacenters met een zesvoud 

toenam.12 Met andere woorden: in datacenters wordt steeds meer werk verzet met steeds minder stroom. Dit 

komt door een stijgende energie-efficiëntie van IT-apparatuur, maar ook een intensiever gebruik ervan waardoor 

effectief minder servers nodig zijn. Daarnaast is er de groeiende rol van ‘hyperscale-datacenters’, die door 

schaalvoordeel extra efficiënt kunnen draaien.

Duurzaamheid staat in de bredere datacenterbranche inmiddels prominent op de agenda. Meerdere grote partijen 

hebben zich gecommitteerd aan energiebesparings- en verduurzamingsdoelstellingen in het convenant ‘Meer-

jarenafspraken Energie-efficiëntie’ (MJA3/MEE).* Ook heeft onlangs een groep Europese datacenters, cloudbedrijven 

en belangenverenigingen het voortouw genomen in enkele datacenter-specifieke doelstellingen ten aanzien van 

klimaatneutraliteit. In het Klimaatneutraal Datacenter Pact committeren zij zich onder andere aan het verder verbeteren 

van de energie-efficiëntie van de faciliteit middels bijvoorbeeld innovatieve koeltechnieken, het inkopen van ‘CO2-

vrije’ stroom en het hergebruik van restwarmte. Ook voor niet-ondertekenaars zijn dit overigens bekende thema’s.

 

Energie-efficiëntie van de faciliteit

Een substantieel deel van het energieverbruik van datacenters is bestemd voor koeling van de IT-apparatuur. De 

technieken hiervoor worden steeds geavanceerder, zoals de ontwikkeling van intelligente systemen die de temperatuur 

monitoren en de koelingsinspanningen op rack-niveau aanpassen, en innovatieve methodes zoals het onderdompelen 

van servers in synthetische olie om zeer lokaal warmte te ‘oogsten’. Ook investeren datacenters in energiezuinige 

LED-verlichting en kijken zij steeds kritischer naar het energiegebruik van hun noodstroomvoorziening.

 

Groene energie

Datacenters in Nederland draaiden in 2020 voor 86 procent op 

groene energie (in Amsterdam lag dit percentage op 99 procent).13 

Ondertekenaars van het Klimaatneutraal Datacenter Pact willen 

het percentage in 2025 op 92 procent hebben, en in 2030 op 

100 procent. Het probleem is de beperkte beschikbaarheid van 

groene stroom in Nederland; veel van de stroom die als ‘groen’ 

wordt verkocht, heeft dit label verkregen doordat door de 

energieleverancier buitenlandse ‘Garanties van Oorsprong’ zijn 

aangekocht. Deze certificaten komen veelal uit Scandinavië en 

helpen de Nederlandse energietransitie niet.

 

Hergebruik van restwarmte

De ambitie is om de door servers gegenereerde warmte te gebruiken in het stadsverwarmingssysteem voor het 

verhitten van bijvoorbeeld woningen, kantoren en scholen, of in te zetten voor de verwarming van broeikassen. 

Aansluiting op een warmtenet is ook voor het datacenter zelf gunstig; de lage retourtemperatuur kan op zijn 

beurt worden ingezet voor energie-efficiënte koeling van de faciliteit. Technisch gezien is het niet complex om 

restwarmte af te voeren en deze elders beschikbaar te maken. Praktisch gezien is er echter een aantal uitdagingen. 

  *   Naast datacenters hebben ook telecombedrijven en enkele grote IT-dienstverleners zich aangesloten bij dit convenant. Een substantieel deel van hun energiegebruik gaat naar eigen 
datacenters.

https://www.climateneutraldatacentre.net/
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Zo is de geoogste temperatuur met veel van de huidige koeltechnieken nog laag en daarmee niet geschikt voor alle 

doeleinden. Ook zijn restwarmteprojecten per definitie langjarige projecten, met een veelheid aan belanghebbenden. 

De benodigde afstemming zorgt voor complexiteit.

 

Duurzaamheid in de virtuele IT-wereld | Digitale diensten
Veel bedrijfsactiviteiten verlopen digitaal, van contact met collega’s en informatie vergaren tot voorraadbeheer en 

marketing. De bijbehorende software draait op hardware zoals laptops en mobiele telefoons, en doet daarnaast op 

de achtergrond veelal beroep op rekenkracht en dataopslag in datacenters elders. Vanwege deze directe invloed op 

het energiegebruik verderop in de keten, is het dus zaak om software en dataopslag dusdanig in te richten dat 

deze zo min mogelijk beroep doen op de benodigde apparatuur.

Energiebewust ontwerp van software en websites

Software en websites bestaan feitelijk uit weinig meer dan computercode. Energieverbruik begint op het moment 

dat we deze software gaan gebruiken; dan is rekenkracht en geheugen nodig, en worden data opgeslagen en heen 

en weer gestuurd. Dit kost energie; niet alleen voor het apparaat van de gebruiker, maar veelal ook voor de servers 

waar deze software wordt ‘gehost’. Hoeveel energie er nodig is om bepaalde software te draaien, hangt grotendeels 

af van de manier waarop deze in elkaar zit. Door bijvoorbeeld de code op te schonen en te herstructeren (‘software 

refactoring’) kan een softwareprogramma of website substantieel energiezuinger worden. 

 

Energiezuinige software is nog grotendeels onontgonnen terrein; de kennis van programmeurs op dit vlak is 

beperkt14 en het meten van het energieverbruik van verschillende softwarecomponenten is ingewikkeld. Het vergt 

dus al tijdens het ontwikkelproces een duidelijke wil om het energieverbruik van de software zelf te beperken.

Steeds meer digitale toepassingen maken daarnaast op de achtergrond gebruik van geavanceerde data-analyse of 

kunstmatige intelligentie. De ‘intelligentie’ achter kunstmatige intelligentie is gebaseerd op rekenmodellen, die op 

hun beurt worden ontwikkeld op basis van grote hoeveelheden data. Het ontwikkelen van die modellen kost veel 

energie, en het energieverbruik stijgt exponentieel met de laatste procenten extra ‘accuraatheid’.15 De Europese 

Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om energiezuinige ontwikkeling van kunstmatige 

intelligentie te stimuleren.

  *   IT-beslissers worden in dit onderzoek gedefinieerd als personen die eindverantwoordelijk of (mede)beslissend zijn bij de ontwikkeling, selectie en/of inkoop van IT-producten en -diensten.



2.  Onderzoeksresultaten 

88

Onder 588 IT-beslissers, actief in de ontwikkeling, selectie en/of inkoop van IT-producten en -diensten, 

is een enquête gehouden over het belang van duurzaamheid bij IT-inkoop. Het betreft een inventarisatie 

door alle bedrijfssectoren heen, bij bedrijven met minimaal elf medewerkers. 

88

Uit dit onderzoek en de verdiepende interviews die zijn gehouden met vooruitstrevende duurzame IT-bedrijven 

komen zes bevindingen naar voren:

  Bevinding 1: Vraag naar groene IT is beperkt, maar groeiende.

   Bevinding 2:  IT-inkopers zijn meest kritisch op datacenters. Van andere partijen in IT-keten wordt minder 

verwacht op gebied van duurzaamheid.

  Bevinding 3: Duurzaamheid wordt nog vaak met energie-efficiëntie geassocieerd.

  Bevinding 4: Duurzaamheid en commercie gaan vaak hand in hand.

  Bevinding 5: Grotere bedrijven doen meer op gebied van duurzame IT.

Hieronder wordt elk van de bevindingen toegelicht. 
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Bevinding 1: Vraag naar groene IT is beperkt, maar groeiende
Een minderheid van de IT-beslissers (35 procent) neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten 

en -diensten.* Hoewel duurzaamheid in de hoek van IT nog relatief onontgonnen terrein is, blijkt het in het inkoop-

proces een aardig belangrijke factor. Dit neemt niet weg dat er nog de nodige winst te behalen is. Bij de inkoop 

van andere zaken dan IT ligt dit percentage stukken hoger, zo is te zien in nevenstaande grafiek. Bij de algemene 

inkoop neemt namelijk 41 procent van de bedrijven duurzaamheid mee als criterium. 

Verder blijkt uit de enquêteresultaten dat bedrijven die een schriftelijk vastgelegd duurzaamheidsbeleid hebben 

en/of extern rapporteren over duurzaamheidsprestaties significant meer doen op het gebied van duurzame IT- 

inkoop dan bedrijven die minder professioneel zijn op dit gebied. Ook zijn er tussen sectoren verschillen. Zo wordt 

duurzaamheid in de transport en logistiek en de financiële dienstverlening relatief vaak opgenomen als selectie-

criterium in IT-inkooptrajecten. In de Technologie, Media en Telecom (TMT) en vrijetijdssector wordt significant 

minder gedaan aan duurzame IT-inkoop in vergelijking met andere sectoren.

Interviews met duurzame IT-bedrijven tonen eveneens een prille markt. Zo ziet Bart Geers van IT-leverancier 

Centralpoint dat het duurzaamheidsbewustzijn bij IT-inkopers toeneemt, maar nog verschilt per bedrijf. In de praktijk 

stuiten zij zowel op progressieve als meer traditionele teams. Zijn collega Eelco Huurdeman is desalniettemin 

hoopvol: “Ik merk een wil om steeds meer te doen vanuit IT op het gebied van duurzaamheid. Het is een soort 

evolutie, het gaat geleidelijk.”

Centralpoint
levert IT-producten, -diensten en -consultancy aan de zakelijke markt. Het bedrijf 
biedt onder andere hardware, software en clouddiensten. Centralpoint doet mee 
aan Impact Nation, een initiatief dat bedrijven met een vraagstuk over duurzaam-
heid koppelt aan innovatieve partijen met een oplossing. Innovatiemanagers 
Bart Geers (l) en Eelco Huurdeman (r) richten zich in dit traject op het energiegebruik 
door dataopslag.
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*   Deze 35 procent is het gemiddelde van het percentage IT-beslissers dat zich in redelijke tot sterke mate bezighoudt met activiteiten zoals genoemd in de volgende stellingen:
    Zoekt actief naar duurzame leveranciers
    Neemt duurzaamheid mee als selectiecriterium bij inkoop
    Kiest voor leveranciers die duurzaam opereren
    Vraagt om bewijs van duurzaamheid in de selectie van leveranciers

https://www.centralpoint.nl/?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrE9fuvZKuTSus82zS00OLCxS_WEyGLZtPb-iie-QOqXQeZXsdoIEFEaAnZwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.impactnation.nl/
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Ivo de Heus van IRENT, leverancier van Hardware-as-a-Service (HaaS), moet klanten vooralsnog overtuigen van 

het nut van de as-a-service-propositie. “Wij stellen potentiële klanten steeds de vraag: waarom kiest u voor 

koop? Het antwoord is vaak: dat is wat we altijd doen.” De Heus begrijpt dat koop van hardware voor bedrijven 

voelt als een veilige haven, maar de meest duurzame keuze is het volgens hem absoluut niet. 

IRENT
biedt ‘Hardware-as-a-Service’ (HaaS), waarbij klanten back-endapparatuur zoals servers en opslag 
niet aanschaffen, maar in abonnementsvorm afnemen. IRENT blijft eigenaar van de apparatuur en 
verzorgt alle diensten eromheen, zoals installatie, support en vervanging. Het bedrijf koopt daarnaast 
oude IT-omgevingen van bedrijven op om deze elders een nieuw leven te geven. Ivo de Heus is 
Managing Director bij IRENT.

Frank van Os, die met Econocom Nederland eveneens actief is in de hoek van HaaS, ziet het kantelpunt 

naderen. “As-a-Service vinden we sowieso steeds minder gek. Eerst vonden mensen private leaseauto’s ook 

onwennig, en duur. Maar we bewegen steeds meer naar een dienstverleningseconomie, kijk maar naar het 

succes van Swapfiets.” Uit de enquêteresultaten blijkt dat bij een kwart van de bedrijven HaaS-proposities een 

rol spelen in het selectieproces, waarbij geldt dat bedrijven met een omzet tussen de 2 tot 50 miljoen euro hier 

relatief veel belang aan hechten.

Econocom Nederland
is eind jaren tachtig gestart als leasebedrijf voor IT-apparatuur en biedt inmiddels ook een 
‘As-a-Service-’propositie. Het bedrijf biedt zowel hardware voor de werkplek als back-end-oplossingen. 
Econocom Nederland werkt onder het motto ‘gebruik boven bezit’ en ondersteunt op deze manier 
de circulaire economie. Frank van Os is Director Marketing & Communications bij Econocom 
Nederland B.V.

Hindernissen

Volgens de inkopers is de belangrijkste reden om niet voor duurzame IT te kiezen dat ze andere prioriteiten hebben 

(32,7 procent). Daarnaast hebben ze het idee dat de kosten van duurzame IT niet opwegen tegen de baten (31,6 

procent). Meer dan een kwart van de ondervraagden ziet een gebrek aan kennis binnen de organisatie als een 

obstakel. Opvallend is dat 7 procent van de bedrijven zegt altijd te kiezen voor duurzame IT-producten en diensten. 

Nadere analyse toont geen gemeenschappelijke kenmerken binnen deze groep; dit zijn zowel grote als kleine 

bedrijven en ze zijn actief in alle sectoren.

De enquêteresultaten tonen daarnaast aan dat er voor IT-bedrijven zelf werk aan de winkel is; 21,6 procent van de 

bedrijven constateert dat het moeilijk is om te weten te komen wat IT-leveranciers op het gebied van duurzaamheid 

doen. Interviews bevestigen dit beeld; IT-leveranciers zijn doorgaans weinig transparant over hun duurzaamheids-

prestaties. 

https://www.irent.nl/
https://www.econocom.nl/
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Bevinding 2: IT-inkopers zijn meest kritisch op datacenters. Van andere partijen in IT-keten 
wordt minder verwacht op gebied van duurzaamheid
De verwachtingen op het gebied van duurzaamheid ten aanzien van verschillende IT-leveranciers lopen uiteen. Van 

datacenters wordt significant meer verwacht dan softwarebedrijven. Dit is duidelijk te zien in onderstaande grafiek.

Bijna de helft van de ondervraagden verwacht in redelijke tot sterke mate dat datacenters duurzaamheid in 

ogenschouw nemen. Voor cloud- en hostingproviders is dit percentage iets lager (43,4), gevolgd door 

leveranciers van IT-hardware (41,1) en softwareontwikkelaars (36,6). De verantwoordelijkheid in de IT-keten 

wordt, in lijn met berichtgeving in de media, voornamelijk op de schouders gelegd van de datacenters en de 

cloud- en hostingproviders die actief zijn in deze datacenters. 

Opvallend is dat in de discussie over duurzaamheid van IT de nadruk ligt op datgene wat tastbaar is: de datacenters 

en de apparatuur. Volgens Huurdeman van Centralpoint wordt daarmee een belangrijk punt gemist. “Datacenters 

worden nu als de energievreter neergezet, maar uiteindelijk is het de hoeveelheid data en dataverkeer die de bron 

vormt van dat energiegebruik.” Collega Geers: “Het besef dat het gebruik van Netflix en mail net zo vervuilend 

kunnen zijn als een benzineauto dringt nog weinig tot mensen door.”

Belang van Percentage bedrijven dat zich in sterke of zeer mate bezighoudt met onderstaande activiteiten 
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Patrick de Ridder van Cobra Systems liet in laboratoriumsetting onderzoeken hoeveel energiebewust softwareontwerp 

kan schelen in het uiteindelijke energiegebruik: 35 procent. Hij vindt dan ook dat het probleem allereerst bij de 

bron, de digitale diensten, moet worden aangepakt. Hij noemt als voorbeeld het SSL-protocol dat websites 

veiliger maakt, maar wel veel energie kost. “Richt eerst een werkgroep op om SSL groener te maken, en kijk 

daarna of je wellicht met minder datacenters toe kan.”

Cobra Systems
ontwikkelt digitale oplossingen voor organisaties met veel online én offline bezoekers. Het bedrijf 
neemt een efficiënte gebruikerservaring als uitgangspunt en heeft geleerd dat dit ook het meest 
‘groene’ IT-product oplevert in termen van energiegebruik. Daarnaast heeft Cobra Systems ‘Clean 
Codes’ ontwikkeld, een oplossing die onnodige en energieslurpende elementen uit computercode verwijdert. 
Patrick de Ridder is oprichter van Cobra Systems.

Bevinding 3: Duurzaamheid wordt nog vaak met energie-efficiëntie geassocieerd
De energie-efficiëntie van een apparaat of dienst is het belangrijkste duurzaamheidsaspect waar IT-inkopers naar 

kijken. Dit geldt zowel bij de inkoop van datacentercapaciteit, hardware als cloud- en hostingdiensten. Hoewel 

energie-efficiëntie belangrijk is, gaat duurzame IT ook over het hergebruik van grondstoffen en circulaire verdien-

modellen, zoals Hardware-as-a-Service-proposities.

Hardware

Bij de selectie van IT-hardware voor de werkplek (zoals laptops, monitors en telefoons) kijken de ondervraagden 

voornamelijk naar energie-efficiëntie van het apparaat (46,8 procent), gevolgd door repareerbaarheid (38,6 procent) en 

mogelijkheden tot recycling (34,4 procent). Andere circulaire proposities zijn minder populair, te zien aan het percentage 

respondenten dat refurbishing- of ‘Product-as-a-Service’-proposities (PaaS) geen of een kleine rol toedicht in het 

selectieproces; de negatieve antwoorden liggen op respectievelijk 47,5 en 43,6 procent. Opvallend is wel de relatieve 

populariteit van PaaS ten opzichte van refurbishing. Er zijn hierbij geen significante verschillen tussen sectoren.

Belang van Percentage bedrijven dat zich in sterke of zeer mate bezighoudt met onderstaande activiteiten 

Wat zijn de hindernissen die ervoor zorgen dat uw bedrijf niet (altijd) kiest voor duurzame IT-producten 
en -diensten?

IT-beslissers die in redelijke tot sterke mate verwachten dat onderstaande partij duurzaamheid 
meeneemt in propositie

  � Inkoop in brede zin   � IT-inkoop specifiek   

Percentage beslissers voor wie onderstaande groene eigenschappen van IT-hardware een grote tot zeer 
grote rol spelen in het selectie- en inkoopproces (in %)

� Hardware voor back-end  � Hardware voor werkplek

36,5%
31,5%

37,8%
44%

43,4%
36,2%

40%
33%

33%

32%

26%

22%

17%

13%

13%

10%

10%

10%

7%

Percentage beslissers voor wie onderstaande groene eigenschappen van co-locatie datacenters een grote 
tot zeer grote rol spelen in het selectie- en inkoopproces (in %)

Percentage beslissers voor wie onderstaande groene eigenschappen van cloud- en hostingdiensten een 
grote tot zeer grote rol spelen in het selectie- en inkoopproces (in %)

Percentage beslissers voor wie onderstaande groene eigenschappen van software een grote tot zeer grote 
rol spelen in het selectie- en inkoopproces (in %)

Redenen voor IT-beslissers om voor duurzame IT te kiezen

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Actief zoeken naar leveranciers die duurzaam opereren

Duurzaamheid meenemen als criterium in aanbestedingstrajecten en/of offerteaanvragen

Kiezen voor leveranciers die duurzaam opereren

Vragen om een bewijs van duurzaamheid in de selectie van leveranciers (bijvoorbeeld certificering)

0 5 10 15 20 25 30 35

Mijn bedrijf kiest altijd voor duurzame IT producten en diensten

Anders of weet ik niet

De klanten van mijn bedrijf vragen er niet om

Er zijn te weinig duurzame IT-leveranciers

Duurzaamheid is in zijn algemeenheid (nog) niet belangrijk voor mijn bedrijf

Mijn bedrijf kan zich de kosten van duurzame IT niet veroorloven

Het is moeilijk om te weten te komen wat IT-leveranciers aan duurzaamheid doen

Binnen mijn bedrijf is er onvoldoende kennis op het gebied van duurzame IT en mogelijke maatregelen

De kosten van duurzame IT wegen niet op tegen de baten

Mijn bedrijf heeft andere prioriteiten

30%

35%

40%

45%

50%

Datacenters Cloud- en hostingproviders Sofwareontwikkelaars

0 10 20 30 40 50

Apparaat is refurbished

Apparaat wordt aangeboden ‘as-a-Service’ (leverancier blijft eigenaar)

Apparaat is recyclebaar

Apparaat is gemakkelijk te repareren (bijv. modulair ontwerp)

Energie-efficiëntie van het apparaat

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Hergebruik van restwarmte

Gebruik van groene energie

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Hergebruik van restwarmte afkomstig uit het onderliggende datacenter

Energie-efficiëntie van het onderliggende datacenter

Gebruik van energie-efficiënte hardware

Gebruik van groene energie door het onderliggende datacenter

Efficiënt gebruik van de servers (power settings, virtualisatie)

20 30

Energieverbruik van de software zelf (code/architectuur)

Energieverbruik van de onderliggende hosting (servers/datacenter)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Hardwareleveranciers

46
43

41
37

45%
47%

38%

37%

36%

36%

35%

25%

25%

41%

26%

25%

25%

23%

22%

17%

13%

13%

10%

8%

28%

28%

34%

37%
39%

33%
34%

28%
25%

23%
22%

Energie-efficiëntie van de faciliteit

Andere reden en weet ik niet

Mijn bedrijf kiest nooit (bewust) voor duurzame IT

Mijn bedrijf wil hiermee de concurrentiepositie verbeteren

De leverancier had een goed aanbod voor duurzame producten/diensten

Mijn bedrijf heeft budget beschikbaar gesteld voor investeringen in duurzame IT

Mijn bedrijf wil zich de komende tijd bewust richten op duurzame IT

Dit is fiscaal voordelig (kortingen, subsidies, etc.)

Binnen mijn bedrijf is er kennis op het gebied van duurzame IT en mogelijke maatregelen

De klanten van mijn bedrijf vinden het belangrijk

Mijn bedrijf verwacht dat investeringen in duurzame IT zich (gaan) uitbetalen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor mijn bedrijf

Percentage bedrijven dat duurzaamheid meeneemt als criterium bij inkoop  (in %)

35%

30 32 34 36 38 40 42

Inkoop algemeen

IT-inkoop

41%

https://cobrasystems.nl/


13

Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

Datacenters

Voor datacenters geldt dat door inkopers relatief veel belang wordt gehecht aan de energie-efficiëntie van de 

faciliteit; voor 38,2 procent van de ondervraagden speelt dit een grote tot zeer grote rol. Minder belangrijk is het 

gebruik van groene energie (34,3 procent) en hergebruik van restwarmte (27,5 procent). Er zijn hierbij geen 

significante verschillen tussen sectoren.

Cloud- en hostingdiensten

Naar dezelfde criteria werd gevraagd in de context van cloud- en hostingdiensten, aangevuld met twee maatregelen 

specifiek gericht op de servers, namelijk het gebruik van power settings en energie-efficiëntie van de hardware. 

Alle maatregelen worden ongeveer even belangrijk geacht, met steeds zo’n 35 procent van de ondervraagden 

voor wie het een grote tot zeer grote rol speelt. Uitzonderingsgeval was opnieuw het gebruik van restwarmte 

(28,4 procent). Opvallend is dat binnen de financiële dienstverlening significant meer waarde wordt gehecht aan 

het efficiënt gebruik van servers, in vergelijking met andere sectoren.
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Software

In de selectie en inkoop van software speelt duurzaamheid een kleinere rol in vergelijking met andere schakels in 

de IT-keten. Slechts 24,7 procent van de ondervraagden gaf aan dat het energieverbruik van software een grote 

tot zeer grote rol speelt. Voor het energieverbruik van de onderliggende hosting was dit percentage 25,2. Er zijn

hierbij geen significante verschillen tussen sectoren.

Dat er relatief weinig waarde aan duurzame software wordt gehecht door IT-inkopers betekent niet dat het niet 

belangrijk is. Deze digitale diensten zijn immers de directe aanjager van energiegebruik door hardware. Jurg van 

Vliet van stichting SDIA (Sustainable Digital Infrastructure Alliance) ziet dan ook volop kansen in de verduurzaming 

van software. “Je kunt bijvoorbeeld een applicatie laten zien op een manier die zo min mogelijk energie gebruikt. Dat 

kan zelfs dynamisch; als het zonnig is en er meer hernieuwbare stroom beschikbaar is, dan laat je bijvoorbeeld meer 

plaatjes zien. Deze manier van denken is echter nog niet de standaard. Mensen willen simpelweg niet de eerste zijn.”

Stichting SDIA 
(Sustainable Digital Infrastructure Alliance) verenigt Europese bedrijven om samen de ecologische 

voetafdruk van digitale infrastructuur te verkleinen. SDIA buigt zich onder andere over de verduur-

zaming van datacenterkoeling, circulair ontwerp van hardware en de meetbaarheid van de ecologische 

voetafdruk door de gehele IT-keten heen.

Bevinding 4: Duurzaamheid en commercie gaan vaak hand in hand
Uit een inventarisatie onder alle ondervraagden blijkt dat zij om verschillende redenen inspanningen doen op het 

vlak van duurzame IT. 41 procent van hen geeft als reden dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is voor hun 

bedrijf. Meer dan een kwart verwacht dat investeringen in duurzame IT zich gaan uitbetalen; zij zien het als een 

commerciële kans. Een kwart van de IT-inkopers gaf aan dat zij investeren in duurzame IT omdat klanten van hun 

bedrijf dit belangrijk vinden. Dit zijn doorgaans bedrijven met een omzet van 5 miljoen of meer. Een vergelijkbaar 

percentage (25 procent) noemt de in het bedrijf aanwezige kennis op het gebied van duurzame IT een bepalende 

factor. Met name voor grote bedrijven is dit een belangrijke reden. Fiscale redenen worden vaak door kleinere 

bedrijven genoemd.

Verder valt in onderstaande grafiek op dat ruim 22 procent van de bedrijven van plan is om zich de komende tijd 

bewust op duurzame IT te gaan richten. Door 16,8 procent is ook al budget beschikbaar gesteld voor investeringen 

in duurzame IT. Nadere analyse laat zien dat dit met name geldt voor bedrijven actief in de retail en financiële 

dienstverlening.

Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig
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Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

Geïnterviewde IT-bedrijven merken dat klanten ontvankelijker zijn voor duurzame IT-proposities als deze 

commercieel voordeel opleveren. Zo ook Van Os van Econocom Nederland. Het bedrijf biedt onder andere 

Hardware-as-a-Service (HaaS) aan, waarbij klanten in abonnementsvorm IT-apparatuur gebruiken en ook zaken 

als onderhoud worden verzorgd. Het is een verdienmodel dat de hoeveelheid elektronisch afval vermindert en 

daarmee een bijdrage levert aan de circulaire economie. Van Os merkt dat de CFO’s HaaS vooral aantrekkelijk 

vinden omdat deze oplossing het kapitaalbeslag beperkt. “Het idee van duurzaamheid vinden ze sympathiek, 

maar is zeker niet de primaire reden om met ons in zee te gaan.” Volgens hem vinden klanten binnen het midden- 

en kleinbedrijf (mkb) vooral de ontzorging aantrekkelijk. “Zonder dat ze daar zelf personeel voor in hoeven te 

zetten, hebben ze toch een hoog niveau van dienstverlening.”

In de wereld van datacenters zelf heerst eenzelfde nuchtere mentaliteit. Hoe minder stroom een datacenter 

immers gebruikt, hoe minder operationele kosten. De focus op energie-efficiëntie van datacenters is dan ook 

niet enkel gedreven door idealisme. Dit onderschrijft Maikel Bouricius van Asperitas, ontwikkelaar van een 

innovatieve koeltechniek voor datacenters. “In Azië is het vanwege de hoge buitentemperaturen erg lastig om 

effectief en tegelijkertijd efficiënt te koelen. Met immersiekoeling, waarbij servers worden ondergebracht in een 

bad van synthetische olie, kan dat wel. Vanwege het lage energiegebruik is het een duurzame oplossing, maar 

klanten zien het label ‘duurzaam’ puur als een leuke bijkomstigheid. ”

Asperitas
is een scale-up gespecialiseerd in immersiekoeling. Hierbij worden servers niet via de lucht gekoeld, 
maar wordt de apparatuur ondergebracht in een bad van synthetische olie. Het is een energie-efficiënte 
wijze van koelen die daarnaast het gebruik van restwarmte voor andere doelen vergemakkelijkt.

Duurzaamheid hoeft dus geen doel op zich te zijn. Sterker nog: focus op een goed product en oog voor commerciële 

doelstellingen van klanten kan duurzaamheid in de hand werken, en vice versa. Volgens Karlijn Löwik van 

websiteontwikkelaar Blue 2 Blond is snelheid dan ook de onderliggende drijfveer: “Als je veel minder data heen 

en weer stuurt en opslaat, resulteert dat in een snellere website en binnenkort ook een hogere ranking op 

Google. Tegelijkertijd is het beter qua energieverbruik.”

Belang van Percentage bedrijven dat zich in sterke of zeer mate bezighoudt met onderstaande activiteiten 
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https://www.asperitas.com/
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Blue 2 Blond
is een websiteontwikkelaar die duurzaamheid op verschillende manieren in de praktijk brengt.Het bedrijf 
probeert niet alleen het energiegebruik van deze websites te beperken, ook geeft het specifieke aandacht 
aan digitale toegankelijkheid en privacy. Karlijn Löwik werkt binnen Blue 2 Blond als Operation Manager.

Bij het ontwerpen van digitale oplossingen merkt De Ridder van Cobra Systems overigens dat duurzaamheid zijn 

eigen commerciële doelstellingen wel eens in de weg kan zitten. Een ‘efficiënte digitale klantreis’ is volgens hem 

een snelle klantreis, waar bij voorkeur minder webpagina’s voor nodig zijn. “En daar zit de crux. Hoe minder 

pagina’s ik maak, hoe minder werk ik in rekening kan brengen en hoe minder ik te hosten heb.” Dat weerhoudt de 

ondernemer er overigens niet van om efficiëntie, en daarmee groenheid, centraal te blijven stellen in zijn producten. 

“Maar laten we eerlijk zijn, de boze zakenwereld is soms best lastig.”

Bevinding 5: Grotere bedrijven doen meer op gebied van duurzame IT
Uit het onderzoek blijkt dat grote bedrijven (omzet tussen 5 en 20 miljoen) significant meer bezig zijn met duurzame 

IT-inkoop dan het kleinbedrijf (omzet tot 5 miljoen euro). Ook hebben bedrijven in de enquête zichzelf een rapportcijfer 

gegeven op het gebied van duurzame IT. De zelfscore toont hetzelfde beeld: hoe hoger de omzet van het bedrijf 

is, hoe hoger het rapportcijfer dat bedrijven zichzelf geven op het gebied van duurzame IT.* Statistische analyse 

toont aan dat dit te verklaren is doordat grotere bedrijven duurzaamheid op een professionelere manier benaderen, 

iets wat blijkt uit een schriftelijk vastgelegd duurzaamheidsbeleid of het feit dat zij extern over duurzaamheidsprestaties 

rapporteren (zie bevinding 1). Uitzondering vormen de organisaties met een omzet van meer dan 50 miljoen; 

deze geven zichzelf een lager rapportcijfer (6,1) dan bedrijven met een omzet tussen de 20 en 50 miljoen (6,7). 

Bedrijven met een omzet van minder dan 1 miljoen geven zichzelf gemiddeld een onvoldoende (5,3).

Geïnterviewden herkennen het beeld dat grotere bedrijven meer ontvankelijk lijken voor duurzame IT-proposities 

dan het mkb. Van Os van Econocom zegt daarover: “Binnen het mkb is duurzaamheid nauwelijks een thema. 

Grote bedrijven pakken het onderwerp voortvarender op, gedreven door imago, regelgeving en de wil om 

toekomstbestendig te zijn.” Switch Datacenters zet dan ook in op de ‘grote megawatt-brokken’. “Hoe kleiner de 

klant, hoe lastiger het is om ze te bewegen tot een constructie waarin we restwarmte kunnen afvangen,” stelt 

Edgar van Essen van Switch. Hij ziet dat duurzame maatwerkoplossingen niet bij iedereen resoneren. “Kleinere 

klanten willen gewoon een standaard serverrack en wijken ook liever niet af van de gebruikelijke hardware.”

Switch Datacenters
baat co-locatiedatacenters uit en richt zich meer en meer op duurzaamheid. De datacenters bieden 
ruimte aan servers van ‘internet service providers’ (ISP’s), telecombedrijven en cloudproviders. Het 
bedrijf bracht recent naar buiten dat het zijn eigen klanten wil gaan betalen voor de restwarmte die deze 
genereren met hun servers. Edgar van Essen werkt binnen Switch Datacenters als Managing Director.

Het gemiddelde rapportcijfer dat bedrijven zichzelf geven op het gebied van duurzame IT is een krappe voldoende: 

5,9. Bijna een derde van de ondervraagden geeft zichzelf een vijf of lager, 6,1 procent geeft zichzelf een negen 

of hoger. Ondervraagden uit de financiële sector en de nijverheid en energiesector geven zichzelf een opvallend 

hoge score: een gemiddelde van 7,1. Andere bovengemiddelde scores komen uit de bouwnijverheid (6,5), retail 

(6,4) en de agrarische sector (6,3). Overheid en zorg zetten zichzelf in lijn met het gemiddelde (6,1). De laagste 

scores werden gegeven door respondenten actief in de zakelijke dienstverlening (5,9) en de vrijetijdssector (5,4).

*   Het rapportcijfer dat bedrijven zichzelf geven heeft betrekking op zowel de duurzaamheidsmaatregelen die bedrijven treffen binnen het eigen IT-landschap als maatregelen die bij de 
inkoop worden getroffen.

https://www.blue2blond.nl/
https://switchdatacenters.com/en/
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3.  Uitdagingen voor groene IT 

1717

‘Groenheid’ van IT-oplossingen wordt nog niet standaard meegewogen door inkopers. Redenen zijn onder 

meer dat hun organisatie andere prioriteiten heeft of het feit dat er binnen de eigen organisatie nog 

weinig kennis is op het vlak van duurzaamheid in IT. Dat de markt voor groene IT nog maar lastig van de 

grond komt, is echter niet enkel te wijten aan de vragende kant. Ook bij IT-bedrijven zelf is ruimte voor 

verbetering. Daarnaast spelen er bredere uitdagingen op systemisch niveau.

Uitdaging 1 | Beperkt aanbod aan groene IT-bedrijven
Omdat groene IT nog in de kinderschoenen staat, is het bijbehorende aanbod aan groene IT-bedrijven vooralsnog 

beperkt. Dit geldt voor zowel de fysiek-infrastructurele kant de van de markt als de ontwikkelaars van digitale 

diensten. Volgens Löwik van Blue 2 Blond zijn er nog weinig websiteontwikkelaars die zich specifiek bezighouden 

met duurzaamheid. “En de meeste inspanningen in de hoek van webdevelopment stoppen bij ‘groene hosting’ of 

zijn reactief van aard. Er wordt een boom geplant ter compensatie en dan houdt het wel op.” Hetzelfde geldt voor 

HaaS; terwijl grote aanbieders stappen zetten op dit vlak, valt er volgens Van Os van Econocom vooralsnog 

weinig te kiezen. “Als afnemer ben je dan wel gebonden aan deze grote partijen. Je wilt niet zo afhankelijk zijn.”

Overheidsingrijpen zou een oplossing kunnen zijn om de impasse te doorbreken waarbij IT-bedrijven blijven 

wachten op een overweldigende vraag naar groene IT en klanten op hun beurt wachten totdat ze niet meer om 

het aanbod aan groene IT heen kunnen. “Ik vind niet dat de verantwoordelijkheid enkel bij IT-bedrijven moet 

liggen,” zegt De Heus van IRENT. “De overheid moet sturing geven, bijvoorbeeld door duurzame IT-oplossingen 

fiscaal aantrekkelijker te maken. Dat sluit aan bij de belevingswereld van de ondernemer, wiens eerste prioriteit is 

om geld te verdienen.” De Ridder van Cobra Systems sluit zich daarbij aan. Volgens hem is het niet realistisch om 

te verwachten dat duurzaamheid enkel vanuit de commercie komt. “Ik ben voor regelgeving en voor subsidies,” 

zegt hij. “Overheden worden niet als extreem voortvarend beschouwd op het gebied van innovatie, maar zijn 

ondertussen wel de partij die deze impasse kunnen doorbreken. Ze hebben namelijk de middelen om geld uit te 

geven aan initiatieven waar nog geen businesscase voor is.”

IT-bedrijven zelf doen er goed aan om de relevantie van groene IT voor hun eigen bedrijf en klantenkring te onderzoeken. Dat kan 

allereerst door te bepalen op welke manier duurzaamheid commerciële doelstellingen kan dienen en vice versa. Löwik van Blue 2 

Blond zegt daarover: “In ons geval moet een website niet alleen een betere wereld opleveren, maar ook een verhoogde conversie 

voor onze klanten.” Mogelijk zetten bedrijven zonder het te weten al stappen op het vlak van groene IT. “Wij zijn nooit specifiek 

begonnen met groene IT. We hebben er altijd naar gestreefd om onze digitale oplossingen efficiënt in te richten, en dat bleek 

toevallig ook ‘groen’ te zijn,” geeft De Ridder van Cobra Systems toe.

1717
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Uitdaging 2 | Gebrek aan transparantie over duurzaamheid
Meer dan 20 procent van de ondervraagde IT-beslissers ziet het als barrière dat IT-bedrijven onvoldoende 

communiceren over datgene wat zij op het gebied van duurzaamheid doen. Van Vliet van SDIA herkent dit. 

“Partijen zijn niet transparant genoeg om hun klanten fatsoenlijk te kunnen laten kiezen,” zegt hij. “Openheid van 

zaken is dus belangrijk. Datacenters moeten veel meer data delen. Dus niet alleen informatie over de energie-

efficiëntie van het datacenter zelf, maar ook bijvoorbeeld informatie over benutting van de servers binnen het 

datacenter. Dit moet potentiële klanten helpen een weloverwogen keuze te maken.”

Aanbieders van IT-diensten en -producten kunnen de markt voor groene IT helpen door transparant te zijn over hun inspanningen op 

dit vlak; het kan IT-beslissers helpen om een ander soort afweging te maken. Ook voor aanbieders die vooralsnog in de 

experimentele fase zitten op het gebied van groene IT loont het om dit expliciet te communiceren.

Bijkomende uitdaging is dat er steeds meer oplossingen komen die geen diepgaande kennis over software-

ontwikkeling vereisen. Zo zijn er allerlei platforms die het gemakkelijk maken om zonder codeerwerk een website 

in elkaar te zetten. “Klanten van zulke platforms zijn geen ontwikkelaars. Het zijn bijvoorbeeld marketeers of 

grafisch vormgevers,” zegt Löwik van Blue 2 Blond. “Het levert gebruiksgemak op, maar nadeel is dat deze 

nieuwe gebruikersgroep onmogelijk een inschatting kan maken van de code en het bijbehorende energiegebruik.”

Uitdaging 3 | Traditionele houding binnen IT-bedrijven
Innovaties op het gebied van duurzame IT worden nog niet op grote schaal ingezet, ziet Marjolein Bot. Bot werkt 

als programmamanager van LEAP, een initiatief dat de datacenter-keten verenigt om de transitie naar een duurzame 

digitale infrastructuur te versnellen. “Servers worden natuurlijk wel elke paar jaar sneller en energiezuiniger, maar 

de werkwijze van IT’ers is over het algemeen precies hetzelfde als een paar jaar geleden. Er is de laatste jaren veel 

focus op energie-efficiëntie van servers, maar innovaties als groene software, circulaire dataservers of immersie-

koeling worden nog niet volledig omarmd.” Ondanks een langzame kentering die onder druk van grote partijen als 

Google en Microsoft is ingezet, ziet ook Van Essen van Switch Datacenters enige terughoudendheid bij datacenters 

en klanten van datacenters om bijvoorbeeld immersiekoeling te implementeren. Deze terughoudendheid is verklaarbaar 

volgens Van Essen. “Vergelijk het met een ‘petrolhead’, een autogek die verknocht is aan traditionele brandstof-

auto’s,” illustreert hij. “Zo iemand gaat ook niet graag over op elektrisch rijden.”

LEAP
staat voor ‘Lower Energy Acceleration Programme’ en is een coalitie van bedrijven, overheden en 
onderzoeksinstellingen uit Metropoolregio Amsterdam. De ambitie is om de transitie naar een duurzame 
digitale infrastructuur versnellen. Daarmee wil LEAP een positieve bijdrage leveren aan de toekomstige 
digitale samenleving: energiezuinig met behoud van schaarse, natuurlijke hulpbronnen. Marjolein Bot 
werkt bij de Amsterdam Economic Board als Lead Energie en leidt het LEAP-programma.

Maar juist een open blik is belangrijk, vindt Geers van Centralpoint. “De IT-sector kijkt vooral naar zichzelf en naar wat 

hun concurrenten doen. Ik mis de blik op macroniveau. Niet alleen de blik op technologie in bredere zin, maar ook 

interesse in politiek en datgene wat de jongere generatie bezighoudt. We moeten beseffen dat de wereld verandert.”

Bouricius van Asperitas onderstreept het belang van een innovatieve houding en een openheid om te experimenteren 

met de technologieën die voorhanden zijn. “Daar zie ik helaas nog veel terughoudendheid in,” zegt Bouricius. 

“Het is echter onverstandig om te wachten met experimenteren totdat het gebruik van nieuwe technologieën van 

hogerhand wordt opgelegd. Dan ben je al te laat.” Volgens Bouricius is het nodig dat toekomstgerichte mensen 

https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/leap-lower-energy-acceleration-program
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binnen IT-bedrijven opstaan en de leiding nemen om te gaan innoveren. “Het is ook een generatieverhaal. Dat 

wat twintig jaar geleden voortvarend was, is dat nu vaak niet meer.” De belangrijke rol van een nieuwe generatie 

IT’ers wordt ook onderschreven door Huurdeman van Centralpoint. “IT is lange tijd niet aantrekkelijk geweest 

voor de jonge generatie, maar er komen steeds meer mensen met een eigen denkwijze. Deze groep heeft ook 

meer met duurzaamheid. Langzaam zal de nieuwe generatie functies innemen die nu nog bezet worden door 

meer behoudende personen.”

Dit conservatisme uit zich niet alleen in een beperkte innovatiekracht, maar ook in de manier waarop IT wordt 

ingekocht. Zo worden besluiten genomen op basis van een nauwe set aan KPI’s waarin de nadruk ligt op bijvoorbeeld 

snelheid en continuïteit, maar duurzaamheid nog geen rol speelt.

Duurzaamheid start bij individuen die in het onderwerp geloven en het concreet willen maken. Kleine bottom-upinitiatieven binnen 

bedrijven kunnen het beginpunt vormen van een bredere strategische uitwerking van het onderwerp. IT-bedrijven doen er dan ook 

goed aan om groene IT allereerst bespreekbaar te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor pioniers. Geers van Centralpoint: “Ga gewoon 

in gesprek over duurzaamheid. Het is aan het leiderschap om te luisteren, ruimte te geven aan andere geluiden.”

Uitdaging 4 | Groene IT is een complexe puzzel
Een groener IT-landschap start volgens De Ridder met het 

beperken van de hoeveelheid apparatuur die wordt ingezet. Het 

aantal servers kan volgens hem radicaal omlaag. De hoeveelheid 

geld in de markt, gecombineerd met een aarzeling om grondig 

te kijken naar wat écht nodig is, zit die doelstelling echter in de 

weg, merkt Van Vliet van SDIA op. “Als je problemen hebt met 

je database, is het simpelweg neerzetten van een grotere 

machine de makkelijkste oplossing. Geen haan die daarnaar 

kraait. Maar een meer duurzame oplossing vergt allereerst een 

gesprek met ontwikkelaars over de grondoorzaak van het 

databaseprobleem.” Huurdeman van Centralpoint ziet ook dat 

het simpelweg bijkopen van hardware vaak de eerste keuze is. 

“Over het algemeen geldt: de hoeveelheid data groeit, dus we 

kopen meer ‘ijzer’. Maar eigenlijk moet je eerst inzoomen op de 

data, deze classificeren en vervolgens pas bepalen of er wel 

echt meer opslagcapaciteit nodig is.”

De weg naar groene IT is helaas nog geen kwestie van een simpel afvinklijstje. “Bij een wasmachine is het 

helder,” zegt Van Vliet van SDIA. “Het meest groene label geeft aan dat de wasmachine jouw was op de meest 

zuinige manier doet. Een stempel op een datacenter zegt stukken minder.” Volgens Van Vliet is daarom een 

maatstaf nodig die verder gaat dan de energie-efficiëntie van de faciliteit. Zo’n maatstaf zou volgens hem iets 

moeten zeggen over de hoeveelheid werk die de apparatuur in het datacenter doet per eenheid energie. “Dat is 

echter een complexe exercitie en je hebt hiervoor de medewerking van zowel datacenter als servereigenaar nodig.”
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Een andere moeilijkheid is het feit dat de ene ‘groene’ doelstelling niet per se hand in hand gaat met de andere. 

“Het zo efficiënt mogelijk koelen van apparatuur in een datacenter was niet altijd de beste manier om restwarmte 

te oogsten. We moeten echt af van de nauwe focus op energie-efficiëntie,” zegt Bouricius van Asperitas.

Uitdaging 5 | Versnipperd ecosysteem staat verduurzaming in de weg
Partijen uit de IT-keten slaan nog niet op grote schaal de handen ineen om het energiegebruik terug te dringen. 

Zo ziet Van Vliet van SDIA dat datacenters zich voornamelijk richten op de energie-efficiëntie van de eigen 

faciliteit. “Hun doel is om zo goed mogelijk te koelen. Als dat gelukt is, is het al snel een kwestie van: ‘Geweldig, 

vanaf hier is het energiegebruik iemand anders zijn probleem.’” IT-beheerders kunnen het energiegebruik van hun 

servers echter flink naar beneden brengen door de apparaten in spaarstand te zetten. Dergelijke ingrepen van 

servereigenaars vallen echter buiten de ‘span of control’ van co-locatie-datacenters; hun aandacht gaat primair uit 

naar facilitaire zaken en niet op de manier waarop de apparatuur wordt benut.

“Het ecosysteemdenken moeten partijen veel meer gaan 

omarmen,” zegt Bot van LEAP. De ervaring binnen deze 

alliantie van bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen 

leert namelijk dat de probleemeigenaar en oplossingseigenaar 

op verschillende plekken zitten. “Mogelijke stroomtekorten zijn 

met name een probleem van de netbeheerders, de oplossingen 

zitten bij de wetenschap en startups. En de partijen die de 

oplossingen uiteindelijk moeten implementeren, waaronder 

datacenters en servereigenaars, hebben in principe weinig 

belang bij deze oplossingen. Het overkoepelende probleem 

zit daarmee op systemisch niveau. De enige manier om 

digitalisering duurzaam te maken, is als partijen uit de gehele 

keten meedoen.”

Op het gebied van restwarmtebenutting ontstaan echter de eerste initiatieven waarin het omringende ecosysteem 

wordt geactiveerd. Zo heeft Switch Datacenters besloten om zijn klanten te gaan betalen voor de restwarmte die 

zij oogsten. Dat gaat het beste via ‘direct liquid cooling’, waarbij slangetjes vloeistof langs of door de servers heen 

worden geleid, of de servers zelfs volledig worden ondergedompeld in synthetische olie. Deze koeltechnieken 

vergen ook aanpassingen aan de servers zelf, een verantwoordelijkheid die op de schouders van de server-

eigenaar rust en niet bij het datacenter ligt. “Sommige klanten vielen van hun stoel toen we suggereerden dat zij iets 

aan hun servers zouden doen. Weinig IT-managers durven dat nog,” vertelt van Essen. “Dit willen wij doorbreken door 

klanten in ruil voor restwarmte financieel voordeel te brengen.” Asperitas probeert iets soortgelijks op een ander 

niveau. Het bedrijf geeft korting aan datacenters wanneer deze de geoogste restwarmte daadwerkelijk naar een 

andere partij doorsluizen. Volgens Bouricius hoopt Asperitas op deze manier zijn klanten te stimuleren om na te 

denken over het hergebruik van restwarmte. “We hebben hier feitelijk geen controle over, maar een signaal 

afgeven en het onderwerp op de agenda zetten, kunnen we wel degelijk.”

Groene IT drijft op samenwerking en kennisuitwisseling. Diverse voortvarende partijen hebben zich bijvoorbeeld al verenigd in de 

coalitie LEAP, die experimenteert met oplossingen om het energiegebruik van IT te reduceren en hierover kennis deelt. Recent kwam 

een publicatie uit met concrete tips om het energiegebruik van servers naar beneden te brengen. Andere samenwerkingsverbanden 

zijn Green IT Amsterdam en SDIA, die eveneens onderling samenwerken. Een ander initiatief is Impact Nation, een programma dat 

innovatieve partijen koppelt aan bedrijven die een concrete uitdaging op het gebied van duurzaamheid hebben.
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https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/leap-lower-energy-acceleration-program
https://amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2020/10/Happy-Flow-Manual-LEAP.pdf
http://www.greenitamsterdam.nl/
https://sdialliance.org/
https://www.impactnation.nl/
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