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Inleiding 

De Protinus Group heeft zich in 2014 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2
 

Prestatieladder. Conform aspect 4.A. van de CO2 prestatieladder dient Protinus de meest 

materiele emissies uit Scope 3 in kaart te brengen en tenminste 1 GHG-generende keten 

van activiteiten voor te leggen.  

 

Binnen het GHG-protocol en ISO 14040/14044 is een methode beschreven waarop deze 

Scope 3 uitstoot in kaart worden gebracht. Binnen de ProRail CO2 Prestatieladder is deze 

methodiek verplicht bij het bepalen van de Scope 3 uitstoot. 

 

De methodiek bestaat uit vier stappen: 

1. Het beschrijven van de waardeketen. 

2. Het bepalen van de relevante Scope 3 emissiebronnen. 

3. Het identificeren van de partners in de waardeketen. 

4. Het kwantificeren van de emissie-data vallende binnen de grenzen van Scope 3. 

 

Binnen deze ketenanalyse wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 

Corporate Value Chain  

(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 

Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory 

design 
H3. Business Goals 

Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 
- 

Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data 
H9. Collecting Data & 

Assessing Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 
- 

Onderdeel van 

implementatie van CO2
 

Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
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1. Protinus IT en de Distributie- / Waardeketen  

Oud denken 

Traditionele ICT-leveranciers baseren zich met betrekking tot de te verrichten 

leveringen/diensten op een traditioneel ‘distributiemodel’. Binnen het traditionele 

distributiemodel zijn er ‘grosso modo’ drie manieren waarop een eindklant wordt beleverd. 

  

FABRIKANT

 

DISTRIBUTEUR

 

RESELLER

 

FABRIKANT

 

RESELLER

 

EINDKLANT

 

EINDKLANT

 

FABRIKANT

 

EINDKLANT

 

Tier 2 Tier 1 Direct sales

 
Tier 2 

De kleinere ICT-resellers zullen hun producten moeten betrekken bij de door de fabrikant 

aangestelde distributeurs. Deze voorraad houdende ketenpartner betrekt de goederen 

direct bij de fabrikant en verkoopt deze op haar beurt weer aan de ICT-reseller. De ICT-

reseller verkoopt op haar beurt de goederen door aan de eindklant. Binnen dit proces zijn 

er dus meerdere partijen (drie) die hun marge op de inkoopprijs zetten hetgeen maakt 

dat de eindklant in feite ‘te veel’ voor het product betaalt. 

 

Tier 1 

Voor grotere ICT-resellers bestaat bij de meeste fabrikanten de mogelijkheid om zelf 

rechtstreeks bij deze fabrikant in te kopen. U dient hier te denken aan grote (voorraad 

houdende) ICT-resellers. Deze mogelijkheid wordt ze geboden op basis van grote(re) 

opdrachten tot leveren. Het is zeker niet de bedoeling dat deze ICT-resellers opdrachten 

voor een beperkt aantal configuraties bij de fabrikant plaatsen. De ICT-reseller verkoopt 

op haar beurt de goederen door aan de eindklant. Binnen dit proces zijn er dus meerdere 

partijen (twee) die hun marge op de inkoopprijs zetten hetgeen maakt dat de eindklant 

in feite ‘te veel’ voor het product betaalt. 

 

Direct sales 

Een aantal fabrikanten bedienen de eindklanten rechtstreeks. Zij doen dit echter 

voornamelijk aan de grote ‘multinationale’ eindklanten. Ook kleine eindklanten kunnen 

rechtstreeks bij deze fabrikanten opdrachten verstrekken echter zullen zij geen optimale 

prijs geboden krijgen. 

 

Het Protinus IT model 
Protinus IT heeft als eerste partij in Nederland het denken in distributieketens losgelaten.  

De wereld om ons heen wordt steeds sneller en we zien vele organisaties worstelen om 

die snelheid bij te houden. Bovendien moet er ook nog flink bespaard worden. We 

konden klanten daarmee op de traditionele manier, door vele randvoorwaarden beperkt, 

maar voor een deel helpen. 
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Binnen Protinus IT kijken we daarom naar waardeketens in plaats van distributieketens. 

Dan wanneer er een bepaalde behoefte bestaat, doen we zaken met de ketenpartner die 

het beste in staat is om deze behoefte in te vullen. We geven u een aantal voorbeelden: 

 

Eindklant: “Ik zoek 1.500 van dezelfde pc-configuraties”  

Protinus IT: “Wij zetten uw behoefte/vraag uit bij diverse fabrikanten. Door bij 

fabrikanten met elkaar in competitie te zetten zullen zij (gedwongen) een goede prijs 

moeten geven en schakelen we de overige ketenpartners uit waarmee een aanzienlijke 

financieel voordeel behaald wordt.”  

 

Eindklant: “Ik heb 15 van dezelfde configuraties nodig” 

Protinus IT: “: “Wij zetten uw behoefte/vraag uit bij diverse distributeurs. Zij hebben 

deze producten op voorraad, kunnen u dus snel leveren en zijn in staat om eventuele 

additionele diensten voor u te verrichten. Door deze distributeurs ook nog eens met 

elkaar in competitie te zetten zullen zij (gedwongen) een goede prijs moeten geven. Een 

en ander resulteert in een goede prijs en een snelle levering.” 

 

Eindklant: “Ik heb een samengestelde oplossing nodig waarin meerdere merken 

producten zijn verwerkt en het moet ook nog eens ingepast worden binnen mijn ICT-

infrastructuur” 

Protinus IT: “Wij zetten uw aanvraag uit bij een aantal gerenommeerde en 

gespecialiseerde ICT-resellers. Deze reseller neemt projectverantwoordelijkheid en zal 

het project bij u turn-key opleveren.” 

 

De Protinus IT-methodiek geeft de mogelijkheid om wanneer er een behoefte is, deze in 

te vullen met de best passende ketenpartner. 

 

Het is onze missie om samen met u op een andere manier invulling te geven aan uw IT-

behoeften. Op zo’n manier dat deze echt bijdraagt aan de flexibiliteit en wendbaarheid 

van uw organisatie. Zonder beperkingen, maar wel volledig gemanaged. 
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2. De Protinus Group en de relevante Scope 3 emissies 

Het bedrijf is gevestigd in Houten en alle activiteiten worden hieruit geïnitieerd.  

Protinus IT heeft een managementsysteem en is reeds gecertificeerd voor:  

• ISO 9001:2015 (per 9 april 2017, voorheen ook al tegen de 2008 versie). 

• ISO 14001:2015 (per 9 april 2017, voorheen ook al tegen de 2008 versie). 

• ISO 27001:2013 (per 13 juni 2017). 

3.1 Het bepalen van de relevante Scope 3 emissiebronnen 

In tabel 4.3 van het GHG-protocol (draft versie 2010) worden vijftien Scope 3 

categorieën genoemd. Dit zijn: 

 

1. Gekochte goederen en services; 

2. Kapitaalgoederen; 

3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten die niet in Scope 1 en 2 zitten; 

4. Transport en distributie (upstream); 

5. Gegenereerd afval; 

6. Zakentransport; 

7. Woon-werkverkeer; 

8. Geleasede assets (upstream); 

9. Investeringen; 

10. Transport en distributie (downstream); 

11. Verwerken van verkochte producten; 

12. Gebruik van verkochte producten; 

13. End-of-life behandeling van verkochte producten; 

14. geleasede assets (downstream); 

15. Franchises. 

3.2 Criteria 

Voor het bepalen van meest relevante Scope 3 emissies, geeft het GHG -protocol  de 

volgende criteria:  

 

1. Omvang: de emissies geven een significante bijdrage aan de Scope 3 emissies. Dit 

criterium is het meest van belang in de beoordeling; 

2. Invloed: het bedrijf kan invloed uitoefenen op de reductie van de Scope 3 emissies; 

3. Risico: de emissies dragen bij aan risico’s van Protinus aangaande effecten van 

klimaatverandering (financieel, wetgeving, technologie, producten); 

4. Stakeholders: de emissies zijn belangrijk voor key stakeholders (klanten, 

leveranciers, investeerders of de maatschappij); 

5. Outsourcing: het betreft activiteiten die eerder door het bedrijf zelf werden 

uitgevoerd; 

6. Overig: het betreft eventuele additionele criteria. 

 
Hieruit blijkt dat niet alleen de omvang bepalend is voor de materialiteit. Voor de keuze 

van de ketenanalyses worden in het handboek van de CO2-prestatieladder nog de 

volgende randvoorwaarden genoemd1: 

A. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 

B. Het bedrijf dient eigen analyses uit te voeren. 

C. Er dient een ketenanalyse te worden uitgevoerd van één van de twee meest 

materiële Scope 3 CO2-emissies. 

D. De Scope 3 accounting standard geeft de structuur van de ketenanalyse. 

 
1 blz. 86 van het handboek van de CO2-prestatieladder 



 

 
CO2 Prestatieladder 

5.1.7c 
  Ketenanalyse Protinus Group B.V. 

Revisiedatum: 15-03-2019 
 

 

6 
 

E. Het resultaat van een analyse dient een aanvulling te zijn op bestaande kennis en 

inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan voortschrijdend maatschappelijk 

inzicht. 

3.3 Toetsing aan de criteria 

Voor de vijftien categorieën is de toepassing en relevantie op de zes criteria getoetst: 

Upstream Scope 3 emissies 

1.A Ingekochte goederen die direct gerelateerd zijn aan de productie van de 

producten van het bedrijf. 

 Het GHG-protocol spreekt alleen over goederen. Dit is niet relevant voor Protinus 

Group omdat het geen productiebedrijf is. We handelen in hardware en software. 

Onder het kopje 4. Partners in waardeketen staat de verdere verdeling van 

hardware en software uitgelegd.   

 

1.B Ingekochte goederen en diensten die niet gerelateerd zijn aan de 

productie van de producten van het bedrijf, maar noodzakelijk zijn voor 

de activiteiten van Protinus Group. Het betreft producten als: 

kantoormeubilair, kantoor artikelen (waaronder papier), schoonmaken, 

adviesdiensten (legal), computers, telefoon catering en dergelijke. 

 Deze is relevant voor Protinus IT, omdat het een kantoororganisatie is en dit een 

significante bijdrage geeft aan de emissie. We hebben hier onderscheid gemaakt 

tussen de volgende categorieën:  

• Kantoor-/kantinemeubilair: € 6.000,- 80% 2de hands overgenomen inventaris. 

• Computerapparatuur: € 35.000,- voornamelijk HP ProBook 440 notebooks, 

dubbele Philips beeldschermen, aangeschaft in H1 2018 ter vervanging van de 

refurbished desktops. Epson printers. 

• Overigen: € 15.000,- (Keuken en kantine inventaris, videowall, podium) 

 

Dit is een beperkte groep investeringen en grotendeels eenmalig. Protinus kan dus 

weinig invloed uitoefenen op de CO2-uitstoot en daarom  is deze categorie niet 

meegenomen in de inventarisatie. We kiezen zoveel mogelijk voor 2de-hands 

producten en daarnaast zo energiezuinig mogelijk. De elektriciteit die wordt 

gebruikt door de medewerkers op  kantoor, is reeds in Scope 2 opgenomen.   

 

2. Kapitaalgoederen (capital goods). 

 Het betreft aangeschafte kapitaalgoederen die gebruikt worden om een product te 

maken of een dienst te verlenen. Voor Protinus Group gaat het om de aanschaf 

van gebouwen en voertuigen, wanneer deze in het beschouwde jaar hebben 

plaatsgevonden of plaatsvinden.  

 

Het gaat niet om “afschrijving” van de emissies van de oprichting van het gebouw, 

maar om een eenmalige CO2 -emissie die met de bouw samenhangt. Omdat in het 

beschouwde jaar 2018 geen aanschaf van kapitaalgoederen gedaan is deze 

categorie voor Protinus IT niet van belang. 

 

3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten buiten Scope 1 en 2. 

 Betreft brandstofverbruik door ingehuurde organisaties, dit is niet van toepassing 

op Protinus. Alle brandstof- en energie gerelateerde activiteiten zitten in Scope 1 

en 2.  

 

4. Transport en distributie (upstream). 

 Het betreft transport en distributie van producten ingekocht door Protinus Group. 

Dit betreft dan alleen de kantoormiddelen, omdat Protinus verder geen producten 

inkoopt en/of opslaat waar zij eigenaar van wordt.  
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5. Gegenereerd afval. 

 Het betreft het afval dat door Protinus Group wordt geproduceerd. Dit afval wordt 

zoveel mogelijk gescheiden: PMD-afval (Plastic/Metaal/Drankverpakkingen), 

Papier/Karton, Vertrouwelijk Papier en Glas en door een ingehuurd 

schoonmaakbedrijf verzamelt door Suez afgevoerd en verwerkt. Papier was een 

belangrijke categorie voor het afval, echter is deze al een stuk verlaagd doordat 

we deze als doelstelling hadden opgenomen in onze ISO:14001 certificering. 

Daarnaast is de CO2 uitstoot van deze categorie ook zeer gering. 

 

6. Zakentransport. 

 Hieronder valt zakenvervoer met openbaar vervoer. Zakenvervoer met eigen 

auto’s en vliegreizen vallen bij de CO2 Prestatieladder onder Scope 2. 

Zakentransport met openbaar vervoer is op de Protinus Group niet van 

toepassing. 

 

7. Woon-werkverkeer. 

 Voor Protinus is dit een relevante categorie. Veel medewerkers rijden in een eigen 

auto, maar werken wel flexibel uit- en thuis. We hebben de CO uitstoot hiervan 

berekend; 39,12 ton CO2 in 2018 (H1 2018: 20,02 en H2 2018: 19.10 ton CO2). 

Dit is een van de hoogste categorieën die valt binnen Scope 3, net als voorgaande 

jaren. 

 

8. Geleasede assets (upstream). 

 Deze categorie gaat over emissies van assets die zijn geleased door Protinus 

Group en niet binnen Scope 1 en 2 vallen. Voor Protinus Group is deze categorie 

niet van toepassing. De enige geleasede assets zijn de  leaseauto’s en deze in zijn 

geheel meegenomen in Scope 1. 

 

Downstream Scope 3 emissies 

9. Transport en distributie (downstream). 

 Niet van toepassing op de Protinus Group. Zij vormen slechts een verkoopfunctie 

en zijn niet verantwoordelijk voor transport en distributie. Wel willen we hierin 

onze verantwoordelijkheid dragen en om onze partners te stimuleren zo min 

mogelijk CO uit te stoten. Dit nemen we mee in onze initiatieven voor de 

toekomst. 

 

10. Verwerken van verkochte producten. 

 Dit zijn CO-emissies van het verwerken van verkochte tussenproducten door derde 

partijen (bijvoorbeeld fabrikanten), voorafgaand aan de verkoop van het product. 

Deze is niet van toepassing op de Protinus Group. 

 

11. Gebruik van verkochte producten. 

 Dit zijn emissies van consumentengebruik van goederen en services die verkocht 

zijn door Protinus. Deze emissies  zijn voor Protinus Group zeer van belang, omdat 

zij in een aantal producten handelen die zeer van invloed zijn op de CO uitstoot.  

De grootste hierbinnen zijn servers, storage en back-up oplossingen in 

datacenters. De CO uitstoot van dergelijke traditionele Rackmounted oplossingen 

is groot: gemiddeld 52.000 kWh. Dit is een gemiddelde gebaseerd op een bedrijf 

van 1.800 users in zakelijke dienstverlening. Bron: zie kopje “Technische 

onderbouwing vanuit Huawei”  op pagina 14 van dit document. 

 

Protinus handelt in deze producten. Deze is daarnaast te beïnvloeden voor 

Protinus omdat zij indirect invloed kunnen uitoefenen op selectie van de klant. Het 
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belang van de stakeholders is hier groot, aangezien energiezuinigere producten 

voor hun ook kosten (CAPEX/OPEX) en ruimtebesparend kunnen werken. 

 

12. End-of-life behandeling van verkochte producten. 

 Deze categorie gaat over de emissies van afvalverwijdering/ -behandeling van 

verkochte producten die aan het einde van de levensduur zijn beland. Dit is 

wederom een categorie die met name van toepassing is op de retailsector (denk 

bijvoorbeeld aan de in Nederland verplichte “verwijderbijdrage”) en niet op de 

diensten die de Protinus Group levert. 

 

13. Geleasede assets (downstream). 

 In tegenstelling tot categorie 8 gaat het hier om assets die Protinus Group zelf ter 

beschikking stelt voor leasing. Protinus Group heeft een aantal producten in 

bruikleen, maar in zeer beperkt mate en voor een korte periode. Daarnaast is de 

intentie van deze bruikleen om het product te verkopen. Daarom is deze categorie 

niet van toepassing op de Protinus Group.  

 

14. Franchises. 

 Een franchise is een onderneming, die opereert onder een licentie om goederen of 

services van de Protinus Group te verkopen of te distribueren op een bepaalde 

locatie. Dit aspect is bij Protinus Group niet aan de orde. 

 

15. Investeringen. 

 Hiermee worden bijvoorbeeld investeringen in partnerschappen (oprichting van 

een bedrijf met een ander bedrijf), joint ventures, projectinvesteringen et cetera 

bedoeld. Deze categorie is vooral voor de financiële sector interessant, voor de 

Protinus Group is dat niet het geval.  

Categorie 

 
Omvang 

ton CO2 
Invloed 

Kritisch 
voor 
stakeholder 

Uitbesteed 
Betrekking 
op 
projecten 

Aanvullen 

inzicht 

Analyse 
beïnvloeding 
- 11-03-19 

Ingekochte 

goederen 
gerelateerd 
aan 
productie 

Niet 
bekend 

Zeer 
laag 

Middel Ja Nee 

Verbruik 

bij 
projecten 
niet in te 
schatten. 

Geen 

mogelijkheid 
tot 
beïnvloeding 

Gegenereerd 
afval 

1,6 ton 
CO2 

Middel Laag Nee Nee  

Geen 

significante 
reductie 
mogelijkhed
en. 

Woon-

werkverkeer 

39,12 

ton CO2 
Hoog Middel Nee Nee  

Zie 5.1.7f 

Transport en 
distributie 

Niet 
bekend  

Laag Hoog Ja Ja 

Voor 
toekomst 
kunnen 
we dit 

verder in 
beeld 
brengen 

Geen 
mogelijkheid 
tot 
beïnvloeding 

Gebruik 
verkochte 

goederen 

Niet 
bekend 

hoog Hoog Nee ja 

Verbruik 
bij 
projecten 

niet in te 
schatten. 

Geen 
mogelijkheid 
tot 

beïnvloeding 

Bron: Berekeningen emissie inventarisatie 2018. 
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Wij vertalen onze CO2 reductiedoelstellingen conform de rol die we hebben in de keten en 

tot waar onze invloedssfeer zich tot uitstrekt. De grootste impact op het energiegebruik 

van de klant zit in de gebruiksfase. Op de “ingekochte” goederen heeft de Protinus Group 

weinig tot geen invloed. Deze zit wel in de keten, maar Protinus koopt alleen aan wat een 

klant vraagt.  

 

Een tweede relevante Scope 3 emissie is die van transport van en naar derden. De 

Protinus Group is bezig met het ontwikkelen van initiatieven op dit gebied met haar 

leveranciers. Zo worden onder andere steeds meer producten per order ingekocht bij één 

en dezelfde leverancier. Hiermee wordt een belangrijk gedeelte van de 

transportbewegingen geëlimineerd. Daarnaast is de verkoop van softwarelicenties een 

steeds groter wordend onderdeel van de activiteiten van Protinus IT. Wij verwachten dat 

deze omzet de komende 2 jaar ten minste 3 maal zo groot zal worden. Ook dit zal een 

positief effect hebben op de CO2-uitstoot, daar het leeuwendeel van deze leveringen 

enkel middels een digitale download wordt gerealiseerd. 
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4. Identificeren van partners in waardeketen  

De waardeketen voor gebruik verkochte goederen 

Er zijn een aantal product categorieën te onderscheiden binnen de Protinus Group:  

• Hardware: 46%  van omzet 

• Software: 37% van omzet 

• Diensten: 17% van omzet 

 

Alhoewel Protinus gedeeltelijk niet rechtstreeks hardware levert, kan zij wel betrokken 

worden in de selectie van de technische oplossing en de inrichtingen van de systemen. 

Het kwantificeren van deze impact is alleen mogelijk op individuele projectbasis. De 

invloed van Protinus op de CO2 emissie binnen de keten wordt voornamelijk gevormd 

door mogelijkheid om tijdens de advisering in offertetrajecten vanuit zorginstellingen via 

inkooporganisatie IntraKoop, zorgklanten te overtuigen om te kiezen voor Bladeserver 

oplossingen van gerenommeerde fabrikanten als Dell, HPE, Huawei, Fujitsu, et cetera, ter 

vervanging van infrastructuren gebaseerd op traditionele Rackmounted 

serveroplossingen. 

 

Het aandeel in hardware is nog steeds groter dan software, net als in 2017, alleen is het 

verschil nu kleiner en is het aandeel Diensten groter geworden. We zoeken de 

verbeteringen dan ook nog steeds in het grootste segment Hardware.  

 

De beïnvloeding van Protinus ligt op het terrein van het aanbieden, c.q. onder de 

aandacht brengen, van energiezuinige ICT-oplossingen bij onze klanten. In het geval dat 

Protinus ook het beheer voert over de geïmplementeerde oplossing is er ook nog een 

(beperkte) invloed tijdens de gebruiksfase. Servers zijn de grootste verbruiker, waarin 

wat betreft bezuiniging in energie de grootste winst zit in de servers storage. Een 

datacenter bestaat uit servers, storage, WAN-optimalisatie, back-up disks, dataprotectie 

apps, Cloud gateways en SSD-arrays. De besparing zit hem daarin op een breder en 

hoger niveau dan de belangrijkste productgroepen op dit moment voor Protinus. 

Het uiteindelijke gebruik van een nieuw datacenter architectuur is sterk afhankelijk van 

de klant. De klanten van de Protinus Group kunnen op een aantal manieren worden 

ingedeeld: non-profit en semi-profit waarbij de verdeling in klantwaarde op dit moment 

95%-5% is. Binnen de non-profit zoals de zorgsector zit bij 20% van de contracten en 

waar mogelijk bij reguliere aanbestedingen op het gebied van Servers & Storage, de 

mogelijkheid tot het aanbieden van Bladeserver oplossingen. Dit is een volledig nieuw 

Keteninitiatief dat wij in 2018 zijn gestart na beëindiging in H1 2018 van de 

bedrijfsactiviteiten van Pronovus. Echter is elke zorgklant verschillend, met name wat 

betreft de functionaliteit, de intensiteit van het gebruik, het aantal gebruikers en de 

gebruiksduur. Het emissie effect van Bladeserver producten is daardoor moeilijk 

meetbaar. Om deze reductiedoelstellingen toch te concretiseren, kiezen we ervoor om 

het uit te drukken in het aantal commercieel gestarte nieuwe projecten.  

  

In 2018 H1 zijn alle activiteiten van Pronovus BV na directiebesluit overgenomen door 

een derde externe partij. Alhoewel de BV momenteel nog bestaat binnen de Protinus 

Group, vinden er vanaf H2 2018 dus geen verkoopactiviteiten meer plaats. Dit betekent 

dat wij op zoek moesten naar een nieuw keteninitiatief. Binnen hardware is het 

aanbieden van Bladeserver oplossingen ter vervanging van traditionele Rackmounted 

serveroplossingen het concept dat het meeste aan CO2 besparing kan opleveren.  

 

Voorheen gebruikten wij dus de verkoopaantallen van de Simplivity OmniCube hardware 

oplossing als CO2-reductie keteninitiatief. Simplivity biedt een datacenter architectuur 

met OmniCubes (2U hoge appliance) die een rack aan apparatuur kan vervangen. Het 

energieverbruik van een traditionele datacenter is hoog, zo’n 61.324 kWh op jaarbasis. 
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Dit is een gemiddelde gebaseerd op een bedrijf van 300 medewerkers in zakelijke 

dienstverlening. Met grijze stroom komt dit neer op 27,9 ton CO2-uitstoot. Dit concept 

biedt zowel kostenbesparing in CAPEX en OPEX en daarbij substantiële reductie in 

stroomverbruik door vermindering van aantal apparaten en benodigde koeling.  

 

Met een Simplivity OmniCube wordt het gemiddeld energieverbruik in datacenters 

verlaagd van 61.324 kWh (32,26 ton CO2) naar 18.396 kWh (9,68 ton CO2), wat 

neerkomt op een jaarlijkse reductie van 22,58 ton CO2 per Simplivity OmniCube project. 

 

Het Simplivity OmniCube project is in de afgelopen 4 jaar zeer succesvol gebleken, zoals 

blijkt uit de verkoopaantallen en CO2-reductiecijfers van de afgelopen 4 jaar: 

Oorspronkelijke doelen t/m 2017 Simplivity OmniCube 

Jaar Aantal 

projecten 

Potentiele reductie 

in ton CO2 

Cumulatieve 

reductie in ton CO2 

2014 4 90,32 90,32 

2015 10 225,80 316,12 

2016 15 338,70 564,50 

2017 20 451,60 1.016,10 

 

Behaalde resultaten t/m 2017 Simplivity OmniCube 

Jaar Aantal 

projecten 

Reductie 

in ton CO2 

Cumulatieve 

reductie in ton CO2 

2014 4 90,32 90,32 

2015 5 112,9 203,22 

2016 20 451,60 654,82 

2017 25 564,60 1.219,42 

 

Onze zoektocht naar een nieuw Keteninitiatief  

Een nieuwe keteninitiatief dus. Omdat Protinus op basis van haar Managed Sourcing 

businessmodel fungeert als een soort van contractuele inkopende/verkopende of door-

leverende tussenpartij tussen aanbiedende en vragende partijen, heeft zij weinig tot 

geen invloed op productkeuzebepaling, met name op het gebied van hardware. Dit 

laatste voornamelijk doordat de vragende partijen aanbestedende diensten betreffen, die 

in de meeste gevallen tot op componentniveau en/of op merkniveau in separate 

offerteaanvragen, al dan niet in minicompetitie met concurrerende marktpartijen, 

aangeven wat zij minimaal aan hardware willen gaan aanschaffen tijdens de contractduur 

van de gegunde aanbesteding in kwestie. 

 

We hebben eerst gekeken naar wat de “buren” doen op dit gebied. Er zijn helaas maar 

heel weinig Prestatieladder Niveau 5 gecertifieerde bedrijven. Scholten Awater 

bijvoorbeeld, voorheen Niveau 5 en nu onderdeel van Centralpoint als niet-gecertificeerd 

bedrijf, had als keteninitiatief de opkoop en afvoer van oude ICT-hardware en de verkoop 

van refurbished hardware om CO2-reductie in de keten te bewerkstelligen. Wij hebben 

hun model als nieuw op te zetten keteninitiatief in H1 2018 voorgelegd aan onze 

refurbished hardware dienstverleningspartner SiSo IT Services BV, een bedrijf met 

vergelijkbare dienstverleningsaspecten als SA, met de volgende vragen: 

• Hebben jullie inzichtelijk hoeveel CO2 het kost om systemen op te kopen en af te 

voeren (Transport) naar Brokers en\of Afvalverwerkers? 

• Wat gebeurt er normaliter met oude hardware dat wordt afgevoerd? Worden deze 

vernietigd, heringezet, verkocht en/of gestript t.b.v. Cradle2Cradle? 

• Hoeveel CO2 er wordt bespaard met de herinzet van refurbished hardware i.p.v. 

nieuwe hardware? 

• Is het zo dat vrachtwagens, die nieuwe systemen leveren, eventuele oude hardware 

direct retour nemen zodat deze niet leeg terug rijden?  
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SiSo heeft hierop aangegeven in principe hetzelfde model als SA te kunnen uitwerken en 

toepassen in een gezamenlijk op te zetten keteninitiatief. 

Medio 2017 heeft Protinus de 3 IWR-rijksoverheidsaanbestedingen gegund gekregen, 

samen met andere contractanten in minicompetitie, voor de levering van desktops, 

laptops, thin clients, beeldschermen, tablets, smartphones, et cetera. Bovenstaand 

beschreven model zou hier prima op toepasbaar zijn, mits er daadwerkelijk refurbished 

hardware zou worden uitgevraagd in offerteaanvragen vanuit deze 3 raamcontracten 

en/of de mogelijkheid zou worden geboden om bij de levering van nieuwe hardware de 

oude hardware op te kopen en af te voeren volgens het SA-model. Dat is tot op heden 

(H1 2018) nog niet gebleken. Alle offerteaanvragen betroffen tot nu tot enkel de levering 

van nieuwe hardware. Eventuele bijbehorende dienstverlening, zoals de opkoop en afvoer 

van oude hardware, is tot op heden nog nooit door ons uitgevoerd maar zeer spaarzaam 

door medecontractpartij en concurrent Centralpoint, die hierin is gespecialiseerd door de 

overname van Infotheek van SA en Centralpoint in 2017. Zowel SA als Infotheek zijn 

gespecialiseerde hardware-refurbishing partijen. We hebben helaas moeten concluderen 

dat dit dus geen toekomstbestendig keteninitiatief voor ons is. 

Een andere Nivea 5 gecertificeerde marktpartij PQR B.V. beschikt over een eigen 

Experience Center aangaande Cloud-toepassingen, een multifunctionele ruimte waarin 

klanten inzicht krijgen in IT-mogelijkheden binnen een eigen datacenter in combinatie 

met diverse Cloud-toepassingen. De verwachting is dat ondernemingen “vanwege een 

bezoek aan het Experience Center en de daar geboden oplossingen eerder gaan kiezen 

voor Cloudoplossingen”. Dit zou volgens PQR naar schatting 20% van de bezoekers zijn 

waar vervolgens een rekenmodule op wordt losgelaten dat CO2-reductie in de keten laat 

zien. Ook ICT Automatisering Nederland B.V. en SLTN B.V., beide Niveau 5 

gecertificeerd, hebben soortgelijke keteninitiatieven op basis van het aantal verkochte 

Cloud-projecten met hieraan gekoppelde CO2-reductie. Aangezien Protinus momenteel 

nog geen tot onvoldoende Cloudprojecten in haar portfolio heeft, bood ook dit geen 

oplossing.   

In diverse NLCO2Neutraal Werkgroep bijeenkomsten in H1 2018 en eerder is door ons 

aan verschillende kleinere kantoorhoudende Niveau 5 participantbedrijven gevraagd wat 

zij aan keteninitiatieven hebben bedacht en uitgevoerd. Dit zijn echter allemaal bedrijven 

met een totaal andere marktScope als die waarop Protinus zich begeeft, dus ook hier 

hebben wij geen inspiratie kunnen opdoen. Conclusie was wel dat veel bedrijven, zoals 

de onze, kampen om een goed keteninitiatief te kunnen bedenken dat significant en 

aantoonbaar CO2 reduceert en waarop invloed kan worden uitgeoefend. Met name dat 

laatste is een probleem als klein kantoorhoudend bedrijf.  

Ook een keteninitiatief op basis van bepaalde “energiezuinige” softwareprogrammatuur 

had helaas geen levensvatbaarheid, omdat onvoldoende kon worden gekwantificeerd 

hoeveel CO2-reductie bepaalde software kon bewerkstelligen t.o.v. de software die moet 

worden vervangen. Dit was afhankelijk van te veel (vaak onbekende) parameters. Deze 

conclusie moesten wij trekken nadat wij de Kamer van Koophandel op hun verzoek 

hadden uitgenodigd om een presentatie te geven wat er op de markt beschikbaar is aan 

“duurzame” software en hou zij duurzaamheid en MVO kunnen opnemen in het 

raamcontract wat wij met de Kamer van Koophandel hebben. 

Nieuw Keteninitiatief vanaf 2019 

Met de handen in het haar kwam dan eindelijk de oplossing. Naast aanbestedingen op de 

lokale en centrale overheidsmarkt begeeft Protinus zich in 2016 ook op de zorgmarkt. 

Eind H1 2018 zijn wij door het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen 

gevraagd om een Server, Storage en Back-up offerteaanvraag uit te werken en uit te 

zetten naar meerdere hardware fabrikanten. Hiermee hebben wij eindelijk de 

mogelijkheid gekregen om vooraf invloed uit te kunnen oefenen op offerte uitvragen. 
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Server, storage en back-up apparatuur in datacenter omgevingen draaien in de regel 

24x7x365 en verbruiken veel stroom, naast de benodigde stroom om de 

datacenterruimte waarin deze staan adequaat te koelen. Ter vergelijking: een datacenter 

voor 300 gebruikers kost jaarlijks ongeveer 61.000 kWh aan energie (bron: vorig 

Simplivity OmniCube keteninitiatief). De oude CWZ-omgeving is opgebouwd op basis van 

traditionele 5 jaar oude Dell Rackmounted servers en overige IBM storage en back-up 

componenten, die gestapeld in een of meerdere 19-inch racks komen te staan, 

afhankelijk van de benodigde reken- en opslagcapaciteit, in een actief gekoelde 

datacenteromgeving. Een dergelijk 19-inch Rackmounted omgeving ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

Server, storage en back-up omgevingen hebben in de regel een economische levensduur 

van 4 tot 5 jaar voordat deze zijn afgeschreven en volledig dienen te worden vervangen. 

Bij CWZ hebben wij oplossingen vanuit de merken Huawei, HPE en Dell aangeboden 

bestaande uit server, storage en back-up omgevingen met ruimtebesparende en 

energiezuinigere Bladeservers en storage componenten op basis van energiezuinige 

SSD’s in plaats van traditionele HDD’s. Een Bladeserver omgeving ziet er als volgt uit: 

   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8icaV48fhAhWQDewKHXeAAZYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.raritan.com%2Feu%2Flanding%2Fsmart-rack-solutions&psig=AOvVaw01wrzHVKe4BUfsWUsLDOKo&ust=1555062574607854
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh9s6c4cfhAhUEKuwKHV7UB28QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsg-computers.com%2Fen%2Fserver-barebone%2Fgigabyte-r281-no0-rack-server-detail&psig=AOvVaw0eyBLCFYkYXkINhcInUvX6&ust=1555062354135538
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip_YX34cfhAhWJ3KQKHfmjBNcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.happi.io%2Fblog%2Fit-asset-management-tips-installing-a-server-rack%2F&psig=AOvVaw1v9XNlZgh_myelwIVsm-yH&ust=1555062581630829
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Een Bladeserver is een type server met een modulair ontwerp, die zodanig is ontworpen 

om optimaal gebruik te maken van de beschikbare fysieke ruimte. Bladeservers zijn 

aangepast om ruimte te besparen en het energieverbruik te beperken. In tegenstelling 

tot Rackservers vereisen Bladeservers een chassis die meerdere Bladeservers kan 

huisvesten. Het chassis zorgt voor stroomvoorziening, koeling, netwerkverbinding, en 

andere tussenkoppelingen. Samen vormen de Bladeservers en het chassis een 

Bladesysteem.  

Bladeservers bevatten dus geen eigen voeding, koeling, knoppen en I/O poorten. Deze 

onderdelen zitten namelijk verwerkt in het Bladechassis waar de Bladeservers worden 

ingeschoven. Hierdoor wordt de ruimte in het chassis optimaal benut en blijft 

kabelwirwar beperkt. Door de compacte omvang van Bladeservers is er meer 

processorkracht en geheugen beschikbaar per rack (en dus per vierkante meter). Meer 

computers per vierkante meter betekent bovendien een aanzienlijke ruimte- en 

energiebesparing. Ze lenen ze zich ook uitstekend voor virtualisatiedoeleinden, onder 

meer dankzij mogelijkheden voor Load Balancing. Daarnaast zijn Bladeservers modulair 

en “hot-swappable” wat betekent dat Bladeservers kunnen worden toegevoegd of 

verwijderd in een live-omgeving, al naar gelang er meer of minder rekencapaciteit is 

benodigd. Deze flexibiliteit t.o.v. traditionele Rackmount serveromgevingen draagt 

wezenlijk bij aan een vermindering van het totale energieverbruik en dus CO2. 

Bladeservers zijn weliswaar duurder in aanschaf dan traditionele Rackmounted servers, 

maar het is nog steeds een hardnekkig misverstand dat Bladeservers meer energie 

verbruiken. Het tegendeel is waar. Blade servers verbruiken naar schatting in totaal 20 

tot 30 procent minder stroom dan vergelijkbare Rackmount oplossingen. Het punt was 

echter dat Bladeservers veel dichter op elkaar zitten dan traditionele servers en dus 

lastiger zijn te koelen. Dankzij grote vooruitgang in de ontwikkeling van chips is dit 

probleem grotendeels verleden tijd. Zo verbruikt een UltraSPARC T1 processor in 

bepaalde Bladeservers met haar 8 rekenkernen slechts 80 Watt. Daarnaast is beter 

nagedacht over luchtstroomdynamica, wat er in geresulteerd heeft dat dergelijke 

systemen veel slimmer gebruik maken van de aangevoerde koele lucht. Bronnen: 

Computable en Bitti. Doordat Bladeserver systemen compacter zijn, kan de ruimte 

waarin deze staan kleiner worden en worden systemen efficiënter gekoeld. 

Bovenstaande bevindingen hebben wij ter toetsing neergelegd bij een van onze externe 

Huawei technische specialisten met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van servers, 

storage en back-up. Deze specialist is ook direct betrokken geweest bij het adviseren en 

uitwerken van de Huawei Bladeserver omgeving, waar het CWZ uiteindelijk voor heeft 

gekozen. Deze omgeving was gebaseerd op 1.800 gebruikers. Hierbij is uitgerekend wat 

de oude Dell/IBM omgeving aan stroom verbruikt versus de nieuwe Huawei omgeving. 

Hiervoor zijn online en interne tools beschikbaar om dit te berekenen, echter vergt dit 

technische configuratiekennis om voor iedere omgeving het stroomverbruik te 

berekenen.  

 

 

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/infrastructuur/2250799/1444691/blade-servers-waarheen-waarvoor.html
http://www.bitti.nl/userFiles/upload/trendsinit/Blade%20servers.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuqfXk5sfhAhVLDuwKHQnWCn8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.indiamart.com%2Fproddetail%2Fblade-server-14848962033.html&psig=AOvVaw2GuQgQ8mi0b0t2NlFYlg3z&ust=1555063812783298
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWkqzL58fhAhUKyKQKHcCeCDoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.speurders.nl%2Foverzicht%2Fzaken-en-transacties%2Finventarissen%2Fdell-poweredge-m630-blade-server-176410365.html&psig=AOvVaw0MjST4CLj5vZunjIaB2V_C&ust=1555064138397715
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwia7_ST58fhAhWrsaQKHQT-C7YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.colocationamerica.com%2Fblog%2Fblade-servers-can-save-you-money&psig=AOvVaw2GuQgQ8mi0b0t2NlFYlg3z&ust=1555063812783298
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Technische onderbouwing vanuit Huawei 

In het CWZ project is gebruikgemaakt van een Huawei Bladeservers omgeving voorzien 

van 2x Intel Gold 6142 CPU’s, 8x 32GB geheugen, 2x M.2 240GB SSD’s (voor booten) en 

2x 10Gb Ethernet en 2x 16Gb FibreChannel aansluitingen. In het Huawei Bladechassis 

passen in totaal 16 Bladeservers met deze specificaties. Er wordt bij de 

energieberekening uitgegaan van een gemiddelde belasting van 60% van de omgeving. 

Alles op basis van VA ofwel Watt/h danwel kWh. In totaal verbruikt dit Bladechassis met 

16x Bladeservers inclusief 10Gb Ethernet en 16Gb FibreChannel switches 16x 321 VA: 

→ in totaal 5.136 VA ofwel afgerond 5,14 kWh. 

 

Een vergelijkbare moderne Rackmounted omgeving van bijvoorbeeld Dell met 16 2U-

hoge servers en switches verbruikt iets meer energie, dit wordt namelijk voornamelijk 

bepaald door CPU’s en Memory. Uitgaande van 16x 2U-rackmounted servers met 

dezelfde uitrusting 336 VA per server, 150 Watt voor 2x FibreChannel switches en 450 

Watt voor 2x 48-ports 10Gb Ethernet switches is het energieverbruik 16x 336 VA + 

150W + 450W:  

→ in totaal 5.976 VA ofwel afgerond 5,98 kWh. 

 

Uitgaande van de Dell configuraties van de oude Dell/IBM Rackmounted omgeving van 

het CWZ met de vorige generatie Intel 2697A CPU  -16 Cores, 2,6GHz, identiek aan de 

6142 CPU- is het verbruik 342 VA per server op basis van dezelfde 60% belasting en 

overige componenten. Uitgaande van 16x 2U-rackmounted servers en overige 

apparatuur, 2x FibreChannel switches en 2x 48-ports 10Gb Ethernet switches, is het 

energieverbruik 16x 342 VA + 150W + 450W: 

→ in totaal 6.072 VA ofwel afgerond 6,10 kWh. 

 

Berekening en onderbouwing van de CO2-besparing op jaarbasis 

Wij kunnen uit bovenstaande berekeningen concluderen dat een moderne Bladechassis 

omgeving minstens 15,41% aan energiebesparing oplevert t.o.v. Rackmounted 

omgevingen: 5.136 VA versus 6.072 VA, oftewel 936 VA energiebesparing voor een 

omgeving van 1.800 users op basis van een gemiddelde belasting van 60%. Wij 

benadrukken hierbij “minstens”, omdat in bovenstaande berekeningen niet de 

energiebesparing kon worden opgenomen, die de eerder beschreven veel efficiëntere 

koeling van Bladeserver omgevingen oplevert. Dit is namelijk afhankelijk van de grootte 

en capaciteit van de ruimte waarin de systemen komen te staan, toepassingsgebieden, 

het type users en overige vaak onbekende variabelen en deze verschillen per afnemer.  

 

Op jaarbasis is de energiebesparing van een moderne Bladechassis omgeving t.o.v. een 

oude Rackmounted omgeving voor 1.800 gebruikers:  

→ 936 VA x (24 * 365) = in totaal 8.199,36 VA ofwel afgerond 8.199 kWh.  

 

Op basis van de huidige conversiefactor voor grijze stroom is de CO2-reductie hiermee:  

→ 8.199 kWh x 0,649 = 5,32 ton CO2 voor een omgeving van 1.800 users. 

 

Alhoewel Bladeserver omgevingen, alsmede traditionele Rackmounted omgevingen, 

onderling gezien dus redelijk identiek aan elkaar zijn voor wat betreft de technische 

specificaties van toegepaste componenten, zoals processoren en geheugen, varieert per 

project/klant het aantal gebruikers dat van deze nieuwe omgeving gebruik gaat maken.  

Om alles kwantificeerbaar en meetbaar te houden, hebben we besloten om de CO2-

reductie per project/klant te baseren op “stratificaties” van iedere keer 600 gebruikers. 

Een project als het CWZ voor 1.800 gebruikers “telt dus 3x mee”, een project voor 

bijvoorbeeld 300 gebruikers voor de helft, et cetera.  

 

Bovenstaande CO2-reductie van 5,32 ton voor 1.800 users dienen we dus door 3 te delen 

voor een omgeving van 600 gebruikers, 5,32 ton CO2 / 3: 

→ 1,77 ton CO2-reductie voor een omgeving van 600 gebruikers. 
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Voor 2019 en verder hebben we de volgende doelen opgesteld: 

Jaar Aantal 

projecten 

Potentiele reductie 

in ton CO2 

Cumulatieve 

reductie in ton CO2 

2019 2 3,54 3,54 

2020 4 7,08 10,62 

2021 6 10,62 21,24 

2022 8 14,16 35,40 

2023 10 17,70 53,10 
*) een “project” is hierbij gekwantificeerd als de totale CO2-besparing van een omgeving van 600 gebruikers. 

Green IT 

Green IT omvat alle studie en de praktijk van de verduurzaming van ICT of IT-branche. 

Simplivity sluit hierbij goed bij. Protinus Group wil deze verduurzaming zo breed mogelijk 

uitzetten in de branche. Doordat de doelgroep van Protinus Group boven de 500 

werkplekken ligt en/of ook datacenters directe klanten zijn, is de kans van slagen erg 

groot. 
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5. Het kwantificeren van de emissie-data vallende binnen 

de grenzen van Scope 3:  

De procesketen van het uitgepakt leveren van hardware voldoet goed aan de criteria van 

het GHG-protocol. Dit is verder uitgewerkt in onderstaande tabel.  

 

Onderwerp Mate van 

invloed 

Uitleg 

Relevantie Groot Het energieverbruik van een traditionele 

Rackmounted serveroplossingen in datacenters is 

hoog, zo’n 60.000 kWh. Dit is een gemiddelde 

gebaseerd op een bedrijf van 300 medewerkers in 

zakelijke dienstverlening. Met grijze stroom komt dit 

neer op 38,94 ton CO2. Met de toepassing van 

Bladeserver oplossingen als vervanging van deze 

Rackmounted serveroplossingen wordt het gemiddeld 

verbruik verlaagd met 8.199 kWh wat neerkomt op 

1,77 ton CO2. Elke instelling, instantie of bedrijf met 

een datacenter is een potentiele klant. We hebben 

verder niet gekeken naar de reductie in de koeling 

van het datacenter. Deze is zeker aanwezig, maar erg 

afhankelijk van locatie en plaats waar het datacenter 

geplaatst is. Dat deze koeling minder zal zijn, is 

evident en dus een positieve bijdrage aan reductie. 

Mogelijkheden 

voor 

kostenbesparing  

(Capex en Opex) 

Groot Het product is wat betreft omvang veel kleiner en 

levert de volgende voordelen op:  

- Lagere onderhoudskosten. 

- Mogelijk lagere transportkosten doordat er veel 

minder kasten nodig zijn, ook bij het verplaatsen 

van het datacenter heeft dit voordelen. 

- Kostenbesparing op de energie rekening. 

Voorhanden zijn  

van betrouwbare 

informatie 

Groot Leverancier van oplossing heeft uitgebreide 

praktijkresultaten om aan te tonen dat het 

energieverbruik beduidend minder wordt. 

Potentiële 

reductiebronnen 

Groot Het energieverbruik van de klant zal drastisch 

verlagen, daarnaast zal het aantal 

transportbewegingen en het benodigde aantal FTE 

afnemen om het datacenter te bedienen.  

Beïnvloedings-

mogelijkheden 

middel We kunnen potentiele klanten van datacenters op 2 

manieren bereiken, indirect via onze 

partnerorganisatie Intrakoop, maar ook rechtstreeks 

via Protinus door in te schrijven op Server & Storage 

aanbestedingen. In her eerste geval zal onze 

beïnvloedingsmogelijkheid veel groter zijn, omdat wij 

dan in het voortraject van offerteaanvragen 

hieromtrent worden meegenomen. In reguliere 

aanbestedingen is deze beïnvloedingsmogelijkheid 

significant minder, tenzij er voorafgaand sprake is 

van Marktconsultaties met de aanbestedende 

diensten en/of als het gaat om een her-aanbesteding 

bij klanten van Protinus. 

 
Tabel 1.1. Criteria GHG-protocol 
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6. CO2 - Reductiedoelstellingen 

De invloed van Protinus op de CO2 emissie binnen de keten wordt voornamelijk gevormd 

door mogelijkheid om tijdens de advisering in offertetrajecten vanuit zorginstellingen via 

inkooporganisatie IntraKoop, zorgklanten te overtuigen om te kiezen voor Bladeserver 

oplossingen van gerenommeerde fabrikanten als Dell, HPE, Huawei, Fujitsu, et cetera ter 

vervanging van infrastructuren gebaseerd op traditionele Rackmounted 

serveroplossingen.  

Potentiele omvang CO2-reductie  

Jaar Aantal 

projecten 

Potentiele reductie 

in ton CO2 

Cumulatieve 

reductie in ton CO2 

2019 2 3,54 3,54 

2020 4 7,08 10,62 

2021 6 10,62 21,24 

2022 8 14,16 35,40 

2023 10 17,70 53,10 
*) een “project” is hierbij gekwantificeerd als de totale CO2-besparing van een omgeving van 600 gebruikers. 

Doelstelling 

Voor 2019 wil Protinus 3,54 ton CO2 aan potentiele reductie verkopen door minimaal 

twee (2x 300 users) Bladeserver oplossingen te verkopen met ieder jaar een 

verdubbeling van dit aantal “projecten”, dit omdat bedrijven en instellingen steeds meer 

overstappen op dit soort centrale Serverbased Computing oplossingen, waarbij 

decentrale oplossingen worden uitgefaserd, en met name omdat de groei van met name 

Big Data exponentieel stijgt en zal blijven stijgen de komende jaren, zoals blijkt uit 

onderstaande grafiek: 

 

 
Goedgekeurd, 15 maart 2019 

 

Vincent Verbiesen 

Algemeen directeur 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijlqnsk_3hAhXF-qQKHbgnDxMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fgalla.seelenfluegel.info%2Fcat%2Fwhat-statistic-should-be-study.html&psig=AOvVaw0aewz1I2-ZiIJ86GzVZiTO&ust=1556897051823175
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Bronnen:  

Alle relevante data voor onze ketenanalyse hebben we verkregen in primaire data. De 

secundaire data kunnen we niet primair maken, maar is ook geen data die voor onze 

berekeningen primair gemaakt hoeven te worden.  

Primaire data:  

1. http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-

of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=all&_r=1&    

2. Handboek CO2-prestatieladder 3.0 

3. Corporate Accounting & Reporting standard, GHG-protocol, 2004 

4. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, GHG-protocol, 

2010a 

5. Product Accounting & Reporting Standard, GHG-protocol, 2010b 

6. Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – 

Requirements and guidelines, NEN-EN-ISO 14044 

7. Verkoopgegevens van Protinus Group 

8. Conversiefactoren inkoopgoederen (DEFRA)  

9. SimpliVity TCO - 2 2 2 - International Partner  

Secundaire data:  

10. http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/tv-

ict/desktop-laptop-en-tablet/  

11. http://www8.hp.com/nl/nl/products/proliant-servers/product-

detail.html?oid=7271227#!tab=models  

12. http://www.centralpoint.nl/scanners/kodak/ps80-art-1099183-num-

1689960/?ref=15&utm_source=belistnl&utm_medium=cpc&utm_campaign=beslistcli

ck&utm_content=default1  

13. http://www.cloudvps.nl/community/knowledge-base/vps-stroomverbruik/ 

 

 

http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-amounts-of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=all&_r=1&
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/tv-ict/desktop-laptop-en-tablet/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/tv-ict/desktop-laptop-en-tablet/
http://www8.hp.com/nl/nl/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=7271227#!tab=models
http://www8.hp.com/nl/nl/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=7271227#!tab=models
http://www.centralpoint.nl/scanners/kodak/ps80-art-1099183-num-1689960/?ref=15&utm_source=belistnl&utm_medium=cpc&utm_campaign=beslistclick&utm_content=default1
http://www.centralpoint.nl/scanners/kodak/ps80-art-1099183-num-1689960/?ref=15&utm_source=belistnl&utm_medium=cpc&utm_campaign=beslistclick&utm_content=default1
http://www.centralpoint.nl/scanners/kodak/ps80-art-1099183-num-1689960/?ref=15&utm_source=belistnl&utm_medium=cpc&utm_campaign=beslistclick&utm_content=default1
http://www.cloudvps.nl/community/knowledge-base/vps-stroomverbruik/

