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1 Inleiding  
 

Verduurzaming is onderdeel van het MVO-beleid van Ordina. Ordina is sinds 2002 actief bezig met het thema 

duurzaamheid. Vanuit de MeerJarenAfspraken (MJA) voor de ICT sector, werkt Ordina sinds 2009 aan het 

actief en aantoonbaar reduceren van CO2 uitstoot. Vanaf 2010 staan wij genoteerd op niveau 3 van de CO2 

Prestatieladder. Omdat Ordina haar duurzame beleid graag naar buiten wil brengen en in de keten aan de slag 

wil met dit thema, hebben we sinds 2013 niveau 5 op de CO2 Prestatieladder bereikt.  

 

De ketenanalyse conform de eisen van de CO2 prestatieladder, is in 2013 opgesteld om inzicht te krijgen in de 

potentiële CO2 reductie vanuit de waardeketen van de dienstverlening van Ordina. De basis hiervoor waren de 

cijfers uit 2012. In 2016 hebben we deze ketenanalyse herijkt en geactualiseerd op basis van de cijfers van 

2015. Tevens is beoordeeld in welke mate de beoogde maatregelen zijn gerealiseerd en de effecten hiervan op 

de CO2 reductie in Scope 3 voor Ordina. Met het oog op de nieuwe eisen en Ordina publicaties (b.v. website en 

jaarverslag), is in het document de terminologie op een aantal punten aangepast. Nieuwe is de Product Markt 

Combinatie (PMC) tabel, zoals voorgeschreven door de eisen uit het Handboek CO2 prestatieladder Bij het 

formuleren van de maatregelen zijn de lijst met maatregelen aangedragen vanuit de overheid beoordeeld. Veel 

van de genoemde maatregelen worden al langere tijd toegepast en gecontinueerd. 

 

Daarbij is rekening gehouden met de volgende eisen van het Handboek CO2 prestatieladder 3.0: 

 

Eis 4.a: Het bedrijf rapporteert zijn CO2-footprint conform ISO 14064-1 voor scope 1, 2 & 3 

Doelstelling:  

Het bedrijf heeft naast scope 1 en 2, de relatieve omvang van scope 3 emissies bepaald. Het management is 

zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, up en downstream, waarin het acteert. Op 

basis van deze kennis identificeert het bedrijf kansrijke mogelijke energie en CO2-reductiemaatregelen in de 

ketens, en potentiële ketenpartners voor de aanpak ervan. 

 

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 

emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. 

 

4.A.2. Het bedrijf beschikt over een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris. 

 

4.B.1. Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 analyses uit 4.A.1, CO₂-reductiedoelstellingen 

geformuleerd of bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 materiële GHG - genererende (ketens van) 

activiteiten CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief 

de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van 

een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn.  

 

Teven is rekening gehouden met de eisen aan de ketenanalyse vanuit de document “Format energie 

efficiencyplan MJA3 2017-2020”. Zo kan Ordina een ketenanalyse voor zowel het Energie Efficiencyplan, als 

voor de CO2 prestatieladder gebruiken. 
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De analyse is uitgevoerd volgens de vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol. Deze vier stappen 

zijn: 

1. Een beschrijving van de waardeketen;  

herijkt, projecten toegevoegd voor professional service en beheer geen significante wijzigingen. 

2. Het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3;  

herijkt, wijziging in hardware. 

3. Identificatie van partners in de waardeketen;  

herijkt, wijziging in leverancier hardware. 

4. Kwantificeren van de emissies;  

geactualiseerd op basis van gegevens 2015. 

 

Conform de eisen vanuit het handboek CO2 prestatieladder zal in dit document worden ingegaan op de 

emissies behorende bij scope 3 voor het jaar 2015: overige indirecte emissies. 

 

In het kader van de voorbereidingen van het nieuwe Energie Efficiency Plan (EEP) 2017-2020, is voor alle 

emissies uit scope 1, 2 en 3 gekeken naar mogelijkheden voor CO2 reductie in de keten. Een voorbeeld het in 

gesprek gaan met de klant over mogelijk van thuiswerken om zo binnen scope 1 CO2 reductie op brandstof te 

kunnen realiseren. 

 

 

 
 Figuur 1  CO2-Prestatieladder scopediagram.  
   Gebaseerd op scopediagram van GHG Protocol Scope 3 Standard. 

 

Voor de Scope 3 emissies of overige indirecte emissies is gebruik gemaakt van het GHG protocol, met 

uitzondering van personen vervoer wat onder scope 2 is gerapporteerd, zoals voorgeschreven vanuit het 

Handboek CO2 prestatieladder.  
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Upstream  categorieën:   Downstream categorieën: 
1. Aangekochte goederen en diensten  
2. Kapitaal goederen  
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 
    (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)  
4. Upstream transport en distributie  
5. Productieafval  
6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) 
7. Woon‐werkverkeer  
8. Upstream geleaste activa  

  9. Downstream transport en distributie  
10. Ver‐ of bewerken van verkochte producten  
11. Gebruik van verkochte producten  
12. End‐of‐life verwerking van verkochte producten  
13. Downstream geleaste activa  
14. Franchisehouders  
15. Investeringen  

 

Tabel 1.1.  

Categorie-indeling upstream en downstream scope 3 emissies conform GHG Protocol Scope 3 Standard 

Uitzondering categorie 6 (Upstream), zoals voorgeschreven vanuit het handboek CO2 prestatieladder. 
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2  Waardeketen  
 

Wij, Ordina, geloven in een digitale wereld die mens, bedrijf en maatschappij vooruit helpen. De toepassing van 

ICT speelt een essentiële rol bij het oplossen van maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken, Zo kan 

technologie helpen een doorbraak te creëren in het efficiënter maken van de overheid, het betaalbaar houden 

van de zorg en het garanderen van veilige internettransacties.  

 

Als bedenkers, bouwers en beheerders van de digitale wereld hebben wij de expertise om organisaties 

wendbaarder te maken door bedrijfsprocessen en ICT duurzaam te verbeteren. Ons doel is om samen met 

klanten duurzame innovatie tot stand te brengen en daarbij de menselijke maat te bewaken. 

 

Met ongeveer 2.900 medewerkers in dienst zet Ordina zich daar dagelijks voor in. Onze kracht is dat wij 

strategie en beleid kunnen implementeren op basis van kennis van de business van de klant, lokale wet- en 

regelgeving, taal en cultuur.  

 

Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast heeft Ordina meerdere regiokantoren in 

Nederland (Groningen, Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn), België (Mechelen, Hasselt) en Luxemburg. De 

onderneming is opgericht in 1973 en is onderverdeeld in een viertal divisies*, te weten: 

 

1. Technologie & Competences (T&C) 

2. Business Consulting & Solutions (BC&S) 

3. Beheer 

4. Belgie / Luxemburg 

 

* Conform jaarverslag Ordina 2015  

2.1 Waardebepaling 

In 2015 haalde Ordina een omzet van bijna EUR 350 miljoen. Bijna de helft (45%) van deze omzet is toe te 

wijzen aan T&C en 22% aan België/Luxemburg (buiten scope). De scope van deze analyse ten behoeve van 

zowel de EEP 2017-2020 als de CO2 prestatieladder, is Nederland.  

 

De omzetverdeling in Nederland ziet er als volgt uit: 

 

 
Figuur 2 Omzetverdeling Ordina Nederland (jaarverslag 2015) 

Ordina T&C zorgt voor 57% van de omzet van Ordina Nederland. Ten opzichte van de analyse in 2013 wordt de 

omzet van Beheer nu apart gerapporteerd. Tevens is Consulting en Solutions samengevoegd, waardoor de 

omzet verdeling over de divisies evenwichtiger is.  

 

 

57%

20%

23%
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Voor de verdeling van de omzet naar type dienstverlening wordt binnen Ordina een verdeling gemaakt naar de 

marktsegmenten en een verdeling naar twee hoofdcategorieën: Professional Services (DETA)  en Projecten & 

Beheer. Hierbij de verdeling vanuit deze twee gezichtspunten. 

 

 

 
Figuur 3 Omzetverdeling naar marktsegment en dienstverlening (2015) 

2.2 Processen en producten Ordina 

Voor de belangrijkste dienstverleningsketens hebben we de activiteiten op hoofdlijnen uitgewerkt. Deze zijn 

voor Professional Services (detachering) en Beheer gelijk aan de uitwerking in de ketenanalyse in 2013. Voor 

Projecten is een nieuwe keten opgesteld. 

 

Proces & Producten Leveren Detacheren/ Professional Services 

 

 
Producten: 

 Individuele ICT-, proces- en business- experts 

 Team van experts voor beheer/ digital marketing/ ICT projecten 

 Sourcing 

 

 

Proces & Producten Leveren Projecten 

 

 
Producten: 

 ICT oplossing 
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Proces & Producten Leveren Beheer 

 

 
Producten: 

 Functioneel en technisch applicatiebeheer 
 Technische beheer 
 Hosting 
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3 Relevante categorieën  
 
In dit hoofdstuk zijn de relevante categorieën van de CO2 uitstoot, zoals op pagina 3 in tabel 1.1.voor Ordina 

beschreven. Voor niveau 5 op de CO2-prestatieladder moet een ketenanalyse gemaakt worden van twee 

relevante categorieën uit scope 3. De totale CO2 uitstoot van Ordina was in 2015 als volgt verdeeld over Scope 

1, 2 en 3: 

 

 
 

Figuur 4 Totaal ton CO2 per scope 2015 FY 
  
Scope 1 is veruit de grootste categorie en veroorzaakt 77% van de totale CO2 uitstoot voor Ordina, gevolgd 

door scope 2 met 18% en scope 3 met 5%. In bijlage 1 zijn de details van de CO2 uitstoot per categorie van 

Scope 1, 2 en 3 uitgewerkt. 

 

Voor Ordina geldt, zoals voor veel dienstverleners binnen de ICT branche, dat mede in het kader van het MJA3 

convenant, de afgelopen jaren hard is gewerkt aan verdere reductie van het energieverbruik van de gebouwen. 

Voor 2017-2020 is voor Ordina het speerpunt Mobiliteit. Dit is ook vanuit de MJA3 afspraken binnen de ICT 

sector als verplicht onderdeel benoemd. 

 

Het aandeel CO2 uitstoot op basis van mobiliteit (scope 1.2. en 3) is voor Ordina ruim 94% van de totale CO2 

uitstoot ( zie tabel 3.1). 
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   Tabel 3.1  Deelweergave CO2 uitstoot Ordina Mobiliteit (2015 FY)* 

* exclusief vliegkilometers; voor Ordina geldt dat deze incidenteel en opdracht gebonden zijn. 

3.1 Toelichting Scope 3 categorieën 

Dit document zal zich richten op de scope 3 emissies. Aan de hand van het GHG protocol scope 3 wordt de 

relevantie voor de activiteiten van Ordina bepaald. 

 

Upstream 

1. Aangekochte goederen en diensten 

Dit betreft voor Ordina papier, kantoorinrichting, hardware (servers/ laptops) e.d.. Alleen voor papier 

worden aparte gegevens bijgehouden. Voor de overige goederen/ diensten worden geen aparte 

gegevens geregistreerd. 

Bij aanschaf wordt gelet op elektriciteitsverbruik, onderhoud, afvoer, gebruikte middelen (schoonmaak) 

en de aandacht vanuit de leverancier zelf voor milieuaspecten (waaronder CO2 reductie) bij de 

leverancier. In de gebruikersfase (bij Ordina) wordt voor deze goederen en diensten het gasverbruik/ 

elektriciteitsverbruik meegenomen in scope 1 en 2. 

2. Kapitaal goederen  

Niet van toepassing voor Ordina. Het belangrijkste kapitaal zijn haar medewerkers. 

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)  

Voor Ordina betreft dit het elektriciteitsverbruik in de datacentra. 

4. Upstream transport en distributie  

Geen informatie over beschikbaar. 

5. Productieafval 

Voor Ordina betreft dit kantoor afval, afval bedrijfsrestaurants en afvoer van hardware. 

6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) 

Dit is meegenomen onder scope 2, conform de richtlijnen vanuit de CO2 prestatieladder. 

7. Woon-werkverkeer  

Voor Ordina geldt dat deze categorie alleen de medewerkers betreft met een reiskostenvergoeding. 

Het brandstofverbruik van leaseauto’s is meegenomen in scope 1. 

8. Upstream geleaste activa 

Het energieverbruik van de gebouwen die Ordina huurt zijn opgenomen onder scope 1, aangezien 

Ordina zelf elektriciteit inkoopt. Voor de leaseauto’s van Ordina geld dat (alleen) het brandstofgebruik 

wordt meegenomen is scope 1. 

Het energieverbruik van datacentra is opgenomen in scope 3. De leverancier van de datacentra koopt 

energie in en berekent het verbruik door aan Ordina. 

Scope omvang eenheid ton CO2

Mobiliteit

Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - diesel 2.356.199 liters 7.611
Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - LPG 0 liters 0
Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - benzine 745.124 liters 2.042
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - diesel 1.740.451 km's 371
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - LPG 253.971 km's 50
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - benzine 5.475.325 km's 1.226
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - diesel 8.707 liters 28
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - LPG 0 liters 0
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - benzine 147.706 liters 405
Scope 3 Treinkilometers 1.761.603 km's 69
Scope 3 Woon-werkverkeer 1.591.293 km's 350

Totaal scope 1, 2 en 3 12.151

2015FY
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Downstream 

9. Downstream transport en distributie  

De kilometers van medewerkers voor activiteiten bij de klant, maken voor een groot deel onderdeel uit 

van de gegevens onder scope 1. Treinverkeer wordt wel in scope 3 gerapporteerd. 

10. Ver- of bewerken van verkochte producten  

Deze stroom voor de activiteiten van Ordina niet van toepassing. Het leveren van Infrastructuur en 

hardware aan klanten behoren niet tot de dienstverlening van Ordina. 

11. Gebruik van verkochte producten  

In het kader van “greening by IT” is deze component in ontwikkeling. Op dit moment zijn hiervan bij 

Ordina onvoldoende gegevens voorhanden. De gegevens zijn ook specifiek voor de toepassing bij de 

klant en daarmee biedt werken met gemiddelden of schattingen weinig toegevoegde waarde.  

12. End-of-life verwerking van verkochte producten  

Zie punt 10. Maakt geen onderdeel uit van de dienstverlening van Ordina. 

13. Downstream geleaste activa 

Niet van toepassing voor de dienstverlening van Ordina. 

14. Franchisehouders 

Niet van toepassing voor de dienstverlening van Ordina.  

15. Investeringen 

De deelnemingen zijn niet materieel en daarom niet meegenomen in de cijfers. 

 

 

Hieronder wordt de onderverdeling van de 619 ton CO2 van de CO2 emissies in scope 3 over 2015 

weergegeven. 

 
Figuur 5 Ton CO2 emissies scope 3 (2015FY) 
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De belangrijkste verschuivingen in scope 3 emissies ten opzichte van de eerdere ketenanalyse uit 2013 zijn: 

 

 Elektraverbruik leveranciers; 

Met het vergroenen van de gebruikte energie is de CO2 impact gewijzigd en daarmee is de CO2 

uitstoot sterk gedaald. Hiermee is deze component in scope 3 verwaarloosbaar (< 3%) geworden. 

 

Het energieverbruik leveranciers bestaat uit hostingdiensten ten behoeve van Ordina zelf als 

hostingdiensten voor haar klanten (het merendeel). Het totale energieverbruik is gedaald van 

1.126.918 kWh (2012FY) naar 870.761 kWh (2015FY), een daling van bijna 23%. Met het 

centraliseren (en sluiten) van de MER’s, inrichten van cold corridor, virtualisatie van servers is een 

grote besparing gerealiseerd. Een deel van de besparing is gerealiseerd door afname van het aantal 

klanten. 

 

 Woon-Werkverkeer; 

Op dit moment vormt woon-werk verkeer de grootste component binnen scope 3 (>56%). Ten opzichte 

van de ketenanalyse in 2013 is het aantal kilometers gedaald van 1.879.455 km naar 1.591.293 km. 

Een daling van een bijna 15% in 3 jaar. De daling is voornamelijk gerealiseerd door een daling van het 

aantal indirecte medewerkers met een woon-werk verkeer vergoeding. De effecten van de Ordina 

breed uitgerolde maatregelen in het kader van mobiliteit, zijn door de wijze van berekening niet vast te 

stellen. 

 

 Afval 

In de huidige scope 3 verdeling vormt afval een kleine 28% van de totale uitstoot. Ten opzichte van de 

ketenanalyse in 2013 is een daling gerealiseerd van 7% in kilogram. Dit is mede veroorzaakt door 

minder locaties en minder medewerkers. Mede met onze leveranciers, wordt de komende periode 

beoordeeld in hoeverre verdere afvalscheiding en recycling zinvol is. 
 

 Treinkilometers 

Het aantal treinkilometers is een factor 4 toegenomen! Aangezien dit een verschuiving is van het 

brandstofverbruik vanuit scope 1 met een significant lagere CO2 impact zien we dit als een positieve 

ontwikkeling. Deze toename is onder andere het gevolg van de vraag vanuit klanten, de 

parkeerproblematiek bij klant locaties en de flexibiliteit ten aanzien van vergoeding van treinkosten 

voor directe medewerkers vanuit Ordina. 
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4 Product Markt Combinatie -tabel: Materialiteit van CO2 emissie 

4.1 Aanpak 

Voor het bepalen van de rangorde is allereerst gekeken naar de mate van belang voor Ordina om CO2 reductie 

te realiseren (activiteiten). Zoals in de toelichting in paragraaf 2.1, is mobiliteit de belangrijkste factor waarop 

Ordina CO2 reductie kan realiseren. De grootste van invloed zijnde activiteit op mobiliteit betreft de inzet van 

medewerkers bij de klant. 

 

Verder hebben we ons gebaseerd op de omzet per marktsegmenten verdeeld naar Professional Services 

(Detachering) en Projecten en Beheer (P&B). Zo wordt ruim 65% van de omzet Ordina Nederland gerealiseerd 

in de financiële dienstverlening, waarvan 80% met Professional Services (detachering). Voor de onderbouwing, 

zie figuur 3 Omzetverdeling op pagina 5.  

 

Voor het bepalen van het belang van CO2 belasting van de sector, hebben we ons beperkt tot algemene 

informatie over de sector. 

 

Daarnaast is gekeken naar de mate waarin we als Ordina met behulp van onze dienstverlening impact kunnen 

hebben op de CO2 reductie bij onze klanten (downstream) met behulp van greening by IT. De sector waarin de 

klanten werkzaam zijn is hier het meest bepalend voor de mate van CO2 reductie. De mate waarin Ordina 

hierop invloed kan hebben, hebben we mede bepaald aan de hand van de omzetverdeling over de 

verschillende sectoren. De berekening van de CO2 impact ligt daarbij bij de klant en is niet gerelateerd aan 

CO2 impact interne activiteiten van Ordina. Samenwerking met de klant is dan ook van groot belang hierbij. 

 

Tot slot is gekeken waar Ordina een bijdrage kan leveren aan een zo efficiënt mogelijk inzetten van ICT 

(greening of IT). Dit aspect kan zowel impact hebben op de CO2 footprint van Ordina als op de CO2 footprint 

van de klant. 
 
De uitkomsten van de deze exercitie ligt vast in de Product Markt Combinatie tabel op de volgende bladzijde.
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PMC’s  
sectoren en  

activiteiten  

Omschrijving 
van  
activiteit waarbij  

CO2 vrijkomt  

Relatief belang van CO2-belasting 

van de sector en invloed van de 

activiteiten 

Potentiële invloed  
van het bedrijf op 
CO2  uitstoot  

Rangorde  

 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten  5 6 

Financiële DV/ 

Professional 

Service 

(Detachering) 

Inzet 

medewerkers op 

klantlocatie 

(mobiliteit) 

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 groot  

□ middelgroot  

□ klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 

1 

Overheid/ 

Professional 

Service 

(Detachering) 

Inzet 

medewerkers op 

klantlocatie 

(mobiliteit) 

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 groot  

□ middelgroot  

□ klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 

 

2 

Financiële DV/ 

Beheer  

Cloud Solutions 

(greening of IT) 

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 

3 

Industrie 

Transport/ 

Project 

ICT oplossingen 

(greening by IT) 

 

 groot  

□ middelgroot  

□ klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

 

4 

Industrie 

Utilities/ 

Project 

ICT oplossingen 

(greening by IT) 

 

 groot  

□ middelgroot  

□ klein  

□ te verwaarlozen 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

 

5 

Industrie 

Transport/ 

Beheer 

Cloud Solutions 

 (greening of IT) 

 

 groot  

□ middelgroot  

□ klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

 

6 

Zorg/ 

Advies - 

Solution  

ICT oplossingen 

(greening by IT) 

 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

□ middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen  

 

7 

Zorg/ Beheer Cloud Solutions 

(greening of IT) 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 

□ groot  

 middelgroot  

 klein  

□ te verwaarlozen 
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Tabel 4.1  Product Markt Combinatie tabel Ordina 
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5 Ketenpartners  
 

In hoofdstuk 2 is beschreven van welke waardeketen een ketenanalyse gemaakt gaat worden, Professional 

Services (detachering), Projecten en Beheer. Voor deze ketens zijn hieronder de ketenpartners weergegeven: 

 

 

 
 

Figuur 7  Ketenpartners 

 

5.1 Toelichting Ketenpartners Upstream 

 

Leveranciers Externe Inhuur 

Op klantvragen waarbij aanvullende expertise nodig is of welke door gebrek aan capaciteit niet door 

medewerkers van Ordina kunnen worden ingevuld, worden ook externe medewerkers ingezet.  

 

Leverancier Datacenter 

Ordina huurt capaciteit in het datacenter zowel voor haar eigen servers als voor de hosting van de servers voor 

klanten.  

 

Sodexo 

Sodexo is de vaste cateraar van Ordina. Zij vormen een belangrijk aandeel in het door Ordina afgevoerd afval. 

 

KPN / HP / Xerox 

Telefoons, laptops en hardware (servers, laptops, beeldschermen, kopieerapparaten, printers) worden 

aangeschaft via deze ketenpartners. Wij hebben gebruikrecht middels licenties van de software die we 

gebruiken.  
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Alphabet 

Alphabet is de leasemaatschappij waarbij alle leaseauto’s van Ordina worden geleased. Zij zijn een belangrijke 

partner in de aanpak van mobiliteit. 

 

NS 

Medewerkers die gebruik maken van de OV-regeling of OV algemeen ontvangen een NS-jaarkaart/ NS 

business card. 

 

Medewerkers 

Medewerkers die geen gebruik maken van of recht hebben op een leaseauto en welke niet reizen met het OV 

reizen met eigen vervoer.  

 

Nuon 

Sinds januari 2016 is NUON de leverancier van energie voor alle locaties van Ordina Nederland.  

 

5.2 Toelichting Ketenpartner Downstream 

 

Financiële Dienstverlening 

Ruim een derde van de omzet komt uit de financiële diensteverlening. Bij klanten met een langdurige relatie is 

sprake van een partnership. Een dergelijk partnership biedt mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan 

duurzaamheidsinitiatieven. Een belangrijke partner van Ordina is Rabobank. 

 

Overheid 

Bijna 40% van de omzet komt uit diensten aan de overheid. Vanuit de overheid worden eisen gesteld aan 

duurzaamheid. Dit biedt mogelijkheden om gezamenlijk initiatieven te ontplooien.  

 

Industrie 

In deze sector is de impact op CO2 veruit het grootst. Voor Ordina maakt de industrie sector zo’n 20% van de 

omzet. Vanuit ICT dienstverlening kunnen we bijdragen aan bijvoorbeeld een efficiëntere inzet van 

transportmiddelen. Ook in de energiesector zijn volop ontwikkelingen waar ICT een bijdrage kan leveren. 

Voorbeelden van industrie klanten waar Ordina mee samenwerkt zijn Havenbedrijf Rotterdam en ProRail. 

 

Zorg 

De Zorg is nog een bescheiden klantsegment van Ordina met nog geen 6 % van de totale omzet. Met Quli is in 

2012 een keteninitiatief gestart om met ICT technologie cliënten beter te ondersteunen en tevens te werken aan 

CO2 reductie. 
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6 Uitkomsten ketenanalyse 
 

In de vorige ketenanalyse is een uitgebreide berekening opgesteld van de verdeling van uren over de 

verschillende activiteiten per proces voor Leveren Professional Services (detachering) en Leveren Beheer om 

de mate van invloed op de CO2 te bepalen. Voor het bepalen van de categorieën uit Scope 3 waar we de 

meeste CO2 reductie kunnen realiseren, hebben de berekeningen weinig toegevoegd.  

 

In de ketenanalyse 2016 hebben we deze berekeningen dan ook niet opnieuw uitgevoerd, maar combineren we 

de rangorde uit de PMC – tabel (uit hoofdstuk xx), met de CO2 categorieën Scope 3 die relevant zijn of kunnen 

zijn voor Ordina (zie hoofdstuk xxx). Vervolgens hebben per proces bepaald waar we de meeste impact in CO2 

reductie kunnen hebben. Dit leidt tot onderstaande prioriteiten voor het bepalen van reductiemaatregelen in de 

3 gekozen ketens (zie hoofdstuk xxx). 

6.1 Proces Professional Service (detachering) 

In de relatie tussen professional services en CO2 emissie ligt het zwaartepunt op mobiliteit. Binnen Ordina komt 

1 geïntegreerd mobiliteitsplan om de gewenste CO2 reductie te realiseren. Dit mobiliteitsplan maakt onderdeel 

uit van het Energie Efficiency Plan (EEP) 2017-2020, in het kader van de MJA3 afspraken in de ICT sector.  

 

Vanuit Scope 3 perspectief zijn hiervoor 2 categorieën relevant: 
 Treinverkeer (nr.. 9); 

Het gebruik van OV zal verder worden gestimuleerd. Hiermee verwachten wij een verschuiving te 

realiseren van brandstofverbruik in scope 1 naar treinverkeer in scope 3 en dus daarin een toename. 

Concrete doelstellingen: zie EEP 2017-2 

 Woon-werk verkeer (nr. 7) 

De wijze waarop op dit moment wordt gerapporteerd over woon-werk verkeer biedt onvoldoende 

handvatten om daadwerkelijk te sturen op verminderen van de CO2 uitstoot. De aanpak voor woon-

werk verkeer wordt onderdeel van het mobiliteitsplan. We zetten in op een verlaging van CO2 emissie. 

Concrete doelstellingen: zie EEP 2017-2020 

 

6.2 Proces Projecten 

Ook voor projecten geldt dat mobiliteit een belangrijke component is waar we als Ordina CO2 reductie op willen 

realiseren. Specifiek voor projecten is daarnaast de mogelijkheden om CO2 reductie te realiseren bij de klant 

met behulp van ICT (greening by IT). Ordina is in dit geval sterk afhankelijk van de wensen en mogelijkheden bij 

de klant.  

 

Vanuit de Scope 3 perspectief: 

 Gerealiseerde CO2 reductie bij de klant (nr. 11) 

De focus in de komende jaren komt te liggen op het inzichtelijk maken van de CO2 reductie bij de klant 

met behulp van door Ordina ontwikkelde/ toegepaste ICT. Daarbij willen we dit zo vroeg mogelijk in het 

traject adresseren. 

Concrete doelstellingen: zie EEP 2017-2020 
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6.3 Proces Beheer 

Specifiek voor beheer is het optimaliseren van het inrichten van applicaties, systemen en hardware. Hiermee 

wordt het energieverbruik in de door Ordina gebruikte datacentra of op klantlocatie ingerichte MER’s 

geoptimaliseerd. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd hebben geleid tot een significante 

reductie op het energieverbruik in datacentra. Deze maatregelen worden waar mogelijk gecontinueerd. 

 
Vanuit de Scope 3 perspectief: 

  Elektriciteitsverbruik datacentra (nr.8) 

Continueren van maatregelen als vervanging met energiezuinige hardware, virtualisatie, (optimalisatie) 

inrichting cold corridors e.d 

Concrete doelstellingen: handhaven niveau energieverbruik in relatie tot dienstverlening en bewaken 

gebruik groene energie door leverancier. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Berekening CO2 emissies Ordina Nederland (2015FY) 
 

 
 

 

Scope omvang eenheid ton CO2 % totaal CO2

Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 2.311

Scope 1 Gasverbruik 184.513 m3 348 3%
Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - diesel 2.356.199 liters 7.611 62%
Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - LPG 0 liters 0 0%
Scope 1 Brandstofverbruik leaseauto's - benzine 745.124 liters 2.042 17%
Scope 1 Totaal scope 1 10.000 81%

Scope 2 Elektraverbruik - grijs 22.000 kWh 12 0%
Scope 2 Elektraverbruik - groen 2.569.492 kWh 0 0%
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - diesel 1.740.451 km's 371 3%
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - LPG 253.971 km's 50 0%
Scope 2 Zakelijke km priveauto's - benzine 5.475.325 km's 1.226 10%
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - diesel 8.707 liters 28 0%
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - LPG 0 liters 0 0%
Scope 2 Brandstofverbruik huurauto's - benzine 147.706 liters 405 3%
Scope 2 Vliegreizen < 700 93.841 km's 28 0%
Scope 2 Vliegreizen 700 - 2500 238.655 km's 48 0%
Scope 2 Vliegreizen > 2500 958.385 km's 141 1%

Scope 2 Totaal scope 2 2.308 19%

Totaal Totaal scope 1 & 2 12.308 100%

Scope 3 Papierverbruik 8.592 kg 11
Scope 3 Treinkilometers 1.761.603 km's 69
Scope 3 Woon-werkverkeer 1.591.293 km's 350
Scope 3 Waterverbruik 9.122 liter 0
Scope 3 Afval 102.206 kg 172
Scope 3 Elektraverbruik leveranciers - groen Wind 19.836 kWh 0
Scope 3 Elektraverbruik leveranciers - groen Biomass 90.366 kWh 17
Scope 3 Elektraverbruik leveranciers - groen 760.559 kWh 0

Scope 3 Totaal scope 3 619

Totaal Totaal scope 1, 2 en 3 12.927

2015FY


