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1 INLEIDING 
Een belangrijk onderdeel vanaf niveau 3 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 
emissies van de organisatie. In het document ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’ zijn de meest 
materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de 
Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol. 
 
1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 
Op basis van de vaststelling van de meest materiele emissie categorieën, is de keuze gemaakt om 
Energieverbruik door data-opslag te kiezen als één van de onderwerpen voor een ketenanalyse. Data-opslag is 
een onderwerp is wat op alle categorieën uit de rangorde betrekking kan hebben. De Ordina medewerker creëert 
per definitie data bij het uitvoeren van zijn werk. 
Dit document beschrijft de ketenanalyse van Energieverbruik data-opslag. 
 
1.2 Leeswijzer 
Dit document maakt deel uit van de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Voorliggende rapportage 
beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde ketenanalyse. 
 
Bij het vaststellen welke emissiestromen in Scope 3 het meest relevant zijn wordt het GHG-protocol gevolgd 
waarin 4 stappen worden beschreven om tot een analyse te komen: 
1. Beschrijven van de waardeketen; 
2. Bepalen van de relevante scope 3 emissie categorieën; 
3. Identificeren van partners in de waardeketen; 
4. Kwantificeren van de emissies. 
 
In deze rapportage worden deze stappen achtereenvolgens toegelicht: 
• Hoofdstuk 2: Beschrijven van de waardeketen & bepalen van relevante scope 3 emissie categorieën. Hierin 

wordt het project/de activiteit behandeld dat als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen, de scope, 
beschrijving van de keten, de bijbehorende ketenstappen en de veroorzakers van CO2-uitstoot per ketenstap. 

• Hoofdstuk 3: Identificeren van ketenpartners waarbij de ketenpartners en hun rol in de keten worden 
toegelicht. 

• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies: welke data is gebruikt, hoe zijn de CO2-emissies gecalculeerd en 
wat zijn de uitkomsten. 

• Hoofdstuk 5: Samenvatting en analyse van de uitkomsten. 
• Hoofdstuk 6: Reflectie op de uitgevoerde analyse en aanbevelingen voor de toekomst.  
 
Informatie over de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan ketenanalyses, de gebruikte methodiek en de 
betrokkenen bij het opstellen van de analyse is te vinden in Bijlage A. Bijlage B geeft de gebruikte bronnen weer. 
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2 UITLEG KETEN 
De ketenanalyse is bepaald op de meest materiële scope 3 emissie categorieën. Deze analyse is terug te lezen 
in het bestand ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’. Hieronder is eerst de analyse samengevat als 
inleiding op de keuze van het onderwerp van de voorliggende ketenanalyse, waarna de keuze voor het 
onderwerp zelf wordt toegelicht. 
Vervolgens zal de keten toegelicht worden. In hoofdstuk 4 volgt de kwantitatieve uitwerking van de keten. 
 
2.1 Bepaling relevante scope 3 emissie categorieën 
Het uitvoeren van deze analyses begint met het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de organisatie. 
In het document ‘Rangorde scope 3 & ketenanalyse CO2 emissies’ zijn de meest materiële Scope 3 
emissiecategorieën reeds in kaart gebracht volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain 
(Scope 3) standaard van het GHG-protocol. 
Uit de inventarisatie van de Scope 3 emissies komt naar voren dat de volgende categorieën de grootste CO2-
uitstoot veroorzaken: 
 

1 PMC’s sectoren en 
activiteiten 

2 Omschrijving van 
activiteit waarbij CO2 

vrijkomt 

Relatief belang van CO2-belasting 
van de sector en invloed van de 

activiteiten 5 Potentiële 
invloed 

Ordina op 
CO2-reductie 

6 Score 7 Rang 
3 Relatief belang 

van CO2-
beslasting van 

de sector 

4 Relatieve 
invloed van IT 

activiteiten 

Overheid /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

2 3,5 16 112 1 

Financiële 
dienstverleners /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

1 4 16 64 2 

Industrie /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

4 2 8 64 2 

Overheid /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 2 3,5 4 28 4 

Zorg /  
Projecten en beheer 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 
en Upstream geleaste 
activa (categorie 8) 

2 3 4 24 5 

Financiële 
dienstverleners /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 

1 4 4 16 6 

Industrie /  
Professional Service 
(Detachering) 

Gebruik van verkochte 
producten (categorie 11) 4 2 2 16 6 

 
 
2.2 Keuze van het onderwerp 
Ordina is een IT dienstverlener. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden creëren, gebruiken en bewaren we 
data op onze hardware en met name in de Cloud. De Spring Clean-up is gericht op (zakelijke) eindgebruikers die 
veel data in de cloud opslaan – zonder op te schonen. Focus is op Awareness en gedrag. Vroeger liep je harde 
schijf vol of je bedrijfsservers – waarna je mogelijk ging opschonen. In de Cloud is er echter geen trigger/incentive 
om op te schonen.  
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2.3 Beschrijving en visualisatie van de keten 
 
 
Ook als data in de (Microsoft) Cloud wordt opgeslagen, kost dit energie in de datacentra waar deze Cloud ‘draait’. 
Het is weliswaar efficiënter dan opslag op lokale servers, maar kost evengoed energie. En hoewel datacenters 
claimen vooral ‘schone’ energie te gebruiken – levert dit een ander probleem op (in Nederland): de groene stroom 
die bijvoorbeeld wordt opgewekt met windmolens in onze polders kan maar 1 keer worden benut. Als grote 
datacentra alle groene stroom ‘opkopen’ blijft er geen groene stroom over voor huishoudens en lokale bedrijven. 
 

 
 
 
 
Figuur 1: visualisatie van de keten 
 

 
Sluit aan bij maatschappelijke discussies (rondom groene stroom en data centers). 
Enorme potentie. Iedereen kan dit doen.  
Mensen in beweging krijgen. Zelf steentje bijdragen. 
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3 KETENPARTNERS 
Het identificeren van de ketenpartners is een onderdeel van de ketenanalyse. Zo wordt duidelijk wat de rol is van 
de ketenpartners en bij wie welke informatie opgevraagd moet worden ten behoeve van het bepalen van de CO2-
emissies in de keten. 
 
Daarnaast is inzicht in de invloed van de diverse ketenpartners van belang. Om antwoord te kunnen geven op de 
vraag: ‘met wie kan Ordina het beste samenwerken om CO2-reductie te bereiken?’ moeten de volgende vragen 
beantwoord worden: 
 
• Wie zijn de ketenpartners? 
• Waar binnen de keten zitten de grootste emissies? 
• Welke ketenpartners zijn betrokken bij de ketenstappen met de grootste emissies? 
 
Om te bepalen waar Ordina de meeste invloed op de emissies heeft, is het van belang om te definiëren welke 
ketenpartners op welke manier betrokken zijn bij het project. Hier gaat onderhavig hoofdstuk op in.  
 
Onderstaand wordt allereerst de definitie van de term ketenpartner beschreven. Hierna worden de ketenpartners 
in het project benoemd en toegelicht. 
 
3.1 Definitie ketenpartners 
Ketenpartners zijn partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van het bedrijf, waar het bedrijf mee 
samenwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn.  
 
Bij het identificeren van ketenpartners moet onderscheid worden gemaakt tussen directe ketenpartners en 
indirecte ketenpartners. Directe ketenpartners zijn partijen in de keten waar Ordina een contractuele relatie mee 
heeft, zoals toeleveranciers, afnemers, onderaannemers en opdrachtgevers. Indirecte ketenpartners zijn partijen 
waar Ordina geen directe (contractuele) relatie heeft, zoals leveranciers van de onderaannemers. 
Informatie over de CO2-gegevens van indirecte ketenpartners zijn voor Ordina over het algemeen moeilijker om te 
verkrijgen vanwege de indirecte relatie. 
 
3.2 Identificatie en betrokkenheid ketenpartners 
Direct   
Cloud leveranciers: Microsoft (Azure Cloud) – met name. Dit is de partij die Cloud capaciteit ter beschikking stelt. 
Microsoft is gebaat bij meer data-opslag en niet per se gebaat bij opschoning. Microsoft bouwt datacenters en 
koopt groene stroom in/op.  
Ordina Klanten: data van klanten die draaien in de Cloud, maar ook kan Ordina klanten mogelijk inspireren 
(volgende fase) om zelf op te schonen. 
Ordina Medewerkers NL: niet zozeer partners, maar als betrokkenen. Initiatief is ontstaan in een van de Ordina 
Units, door betrokken medewerkers. 
Ordina BeLux: als extern betrokkenen. Het initiatief komt vanuit Ordina NL, maar de pilot is ook BeLux 
meegenomen. Er is 1 groep IT. 
 
Indirect 
Energiemaatschappij – opwekking van groene stroom. Verkopen van stroom aan zakelijke afnemers.  
Huishoudens – afnemers van stroom. Wensen ook Groene stroom. 
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4 KWANTIFICEREN VAN EMISSIES 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
• de dataverzameling; 
• de berekende CO2- emissies in de keten. 
 
4.1 Dataverzameling 
We hebben data verzamelt uit verschillende openbare bronnen. Waarbij we wel verschillende waardes hebben 
gevonden als het gaat over energieverbruik van dataopslag.  
Binnen Ordina hebben we met behulp van onze IT afdeling data verzamelt over de huidige data-opslag in de 
cloud. 
 
 
4.2 CO2-emissies in de keten 
● Datacenters gebruiken meer dan 1% van de globale elektriciteit. En zijn verantwoordelijk voor 0,3% van de 

wereldwijde CO2 uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de complete wereldwijde luchtvaartindustrie. 
● De meeste stroom van het grootste windpark van Nederland gaat naar een datacenter van Microsoft 
● Er blijven maar datacenters bijkomen, onze digitale honger is onstilbaar. 
 
“… one of the most worrying models predicts that electricity use by ICT could exceed 20% of the global total by 
the time a child born today reaches her teens, with data centres using more than one-third of that (see ‘Energy 
forecast’)…”. 
 
We hebben geen exacte informatie over hoeveel energie/CO2 er gemoeid is met alle Ordina data in de Cloud. 
Echter, omdat data-opslag energie kost en de eenvoudige handeling van het opruimen dit vermindert, vermindert 
dit het energieverbruik, waardoor de (veelal) bespaarde groene energie ten gunste kan komen van 
huishoudens/andere afnemers die nu nog op grijze stroom moeten doorgaan. Dit leidt tot vermindering van CO2 
uitstoot. 
 
Uitgangssituatie Ordina Groep: 
Januari 2022: 108.000 GB (Microsoft Exchange / SharePoint / OneDrive).  
 
Pilot 
Bron waarmee we initieel (q1 2022) hebben gerekend in de pilot: 
1 GB data verwijderen = 0,024252 kg CO2 per jaar minder. 
 
Sept: Urgenda zegt echter: 
100GB = 0,1 ton (ton = 1000kg) CO2 uitstoot minder (zie huidige Urgenda actiepunt maatregel 50). 
100GB = 100 kg CO2 uitstoot minder. 
1 GB = 1 kg CO2 uitstoot minder. 
Urgenda rekent dus met veel hogere besparingen dan Ordina heeft gedaan. 
 
Doelstelling van de Ordina Pilot = 5400 GB weggooien ( = 5 % van totaal). 
5400 GB = 130 kg CO2 reductie (volgens Ordina calculatiemethode). 
5400 GB = 5.400 kg CO2 reductie (volgens Urgenda calculatiemethode).  
 
 

https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
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5 CONCLUSIE EN DOELSTELLING 
 
Conclusie 
Conclusie is dat hoewel de impact beperkt lijkt, het verwijderen van data nog altijd een goedkope manier is om 
CO2 reductie te bewerkstelligen. Uitdaging ligt met name in het beinvloeden van medewerkers om tot actie over 
te gaan. Zie het separate Plan van Aanpak Spring Clean-up voor meer details. 
 
Doelstelling 
 
Besparingspotentieel binnen Ordina (urgenda calculatie-methode) 
Aanname is dat 20%-30% van de 108.000 GB (uitgangssituatie) weg kan.  
20% = 21.600 GigaBite. 
21.600 GB = 524 kg CO2 vermindering (volgens onze initiele calculatie/aanname). 
21.600 GB = 21.600 kg CO2 vermindering (volgens Urgenda calculatie-methode). 
 
Dit is gebaseerd op een ICT bedrijf (Ordina) met ongeveer 2600 medewerkers. 
Per persoon is dit 8,3 kg CO2 uitstoot. 
 
Besparingspotentieel buiten Ordina 
In de ICT branche + dienstverlening zijn eind 2021 in NL,”2,4 miljoen banen”.   
Waaronder meer dan 400.000 ICT-ers. 
Onder ICT medewerkers zou het besparingspotientieel dan 3.320.000 kg CO2 uitstoot zijn (= 3.320 ton CO2) 
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6 REFLECTIE 
 
Uitdaging: 
Geen eenduidige cijfers beschikbaar, er zijn verschillende bronnen die verschillende berekeningen geven van wat 
een besparing is voor elke GB die je weggooit. 
Experts verschillen dus nog over effect. 
Effect is beperkt, maar levert ook awareness en het is (practisch) gratis (kost enkel tijd). 
 
Hoewel misschien niet de grootste energieverbruiker, voor Ordina wel een die goed past bij ons type bedrijf. 
 
Effect verdringing groene stroom / grijze stroom nog nader verifiëren/onderbouwen. 
 
Zie ook de evaluatie van de Pilot Spring Clean-up. 
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BIJLAGE 1: EISEN, METHODIEK EN BETROKKENEN 
Eisen vanuit CO2-Prestatieladder 
De ketenanalyse is opgesteld conform de eisen van de CO2-Prestatieladder (Handboek CO2-Prestatieladder 3.0, 
10 juni 2015). 
 
De CO2-Prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden: 
a. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille. Dit is gewaarborgd door het 

uitvoeren van de PMC-analyse. 
b. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde opdracht 

van een klant is niet toegestaan. 
c. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies én één andere 

ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. Dit is gewaarborgd door het 
uitvoeren van de PMC-analyse. 

d. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de 
herkenbare structuur van elke ketenanalyse: 

a. Beschrijf de betreffende keten. 
b. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn. 
c. Identificeer de partners in de keten. 
d. Kwantificeer de scope 3 emissies. 
e. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten 

en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
 
Verder zijn de ketenanalyses, conform de CO2-prestatieladder, opgesteld volgens de richtlijnen uit de GHG 
Protocol Scope 3 Standard. 
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BIJLAGE 2: BRONNEN 
 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y 
Already, data centres use an estimated 200 terawatt hours (TWh) each year. That is more than the national energy 
consumption of some countries, including Iran, but half of the electricity used for transport worldwide, and just 1% of global 
electricity demand (see ‘Energy scale’). Data centres contribute around 0.3% to overall carbon emissions, whereas the 
information and communications technology (ICT) ecosystem as a whole — under a sweeping definition that encompasses 
personal digital devices, mobile-phone networks and televisions — accounts for more than 2% of global emissions. That puts 
ICT’s carbon footprint on a par with the aviation industry’s emissions from fuel. What could happen in the future is hard to 
forecast. But one of the most worrying models predicts that electricity use by ICT could exceed 20% of the global total by the 
time a child born today reaches her teens, with data centres using more than one-third of that (see ‘Energy forecast’)1. If the 
computationally intensive cryptocurrency Bitcoin continues to grow, a sharp rise in energy demand could come sooner rather 
than later (see ‘The Bitcoin bite’). 
 
 
Nederlandse mix energie: 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1662713082622 
 
Verdringing groene stroom voor huishoudens: 
Facebook datacenter Zeewolde een CO2 drama in de polder | Ons Zeewolde  
(betrouwbaarheid bron niet verifieerbaar). 
Zeewolde krijgt een groot datacenter van Facebook. Het stroomverbruik is even hoog als dat van 460.000 
gezinnen. Met slechts 25% duurzame opwekking in Nederland slokt Facebook de duurzame stroom op die 
460.000 gezinnen in Nederland nu nog krijgen. 
Zij worden teruggeworpen op grijze stroom uit gas- en kolencentrales. 
Door deze verdringing naar grijze stroom ontstaat er onvermijdelijk een EXTRA uitstoot van 695.000 ton CO2, elk 
jaar weer. 
 
https://duurzamekeuzes.com/virtuele-zooi-opruimen-verkleint-je-co2-
voetafdruk/#:~:text=Leeg%20je%20Cloud,ongebruikte)%20data%20op%20te%20ruimen. 
“40 punten plan Urgenda: 2. Opruimen 100 GB in de cloud is goed voor 0,2 ton CO2-uitstoot. Alle 
reden om ongebruikte data op te ruimen. Dit voorkomt dat er nieuwe servers geïnstalleerd moeten 
worden (wat materiaalén energie-intensief is). Data die zelden gebruikt worden, kunnen beter op 
‘stilstaande’ servers worden opgeslagen. Deze draaien niet continu op 100% capaciteit, maar 
reageren alleen op het verzoek van een gebruiker om data op te vragen. Dit kost tot 3 of 4 seconden 
langer dan dataopslag via een continu draaiende server, maar vraagt veel minder energie op de lange 
termijn. Op 1 januari 2020 gaat Urgenda 5 TB aan bestanden sorteren en opruimen. Als ministeries, 
gemeenten en andere overheden dat ook doen, is de eerste 0,1 Mton binnen, zonder kosten!” 
 
Urgenda link zelf spreekt nu over 0,1 ton CO2 uitstootvermindering, ipv 0,2 ton. 
 
Volkskrant: Facebook in de polder: hoe de energieslurper in de watten werd gelegd (volkskrant.nl) 
Het binnenhengelen van buitenlandse datacenters is tweeënhalf jaar geleden vastgelegd in de 
Ruimtelijke Strategie Datacenters. Want: concurrentiekracht. Deze ‘routekaart’ voorspelt dat de 
zoemende pakhuizen in 2030 zo’n 12 procent van de Nederlandse stroom opsouperen. 
 
Zakelijke dienstverlening (omvang NL): Werkgelegenheidsstructuur (cbs.nl) 
“De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,4 miljoen banen in 
2021”.  
 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y#ref-CR1
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1662713082622
https://www.onszeewolde.nl/facebook-datacenter-zeewolde-een-co2-drama-in-de-polder/
https://duurzamekeuzes.com/virtuele-zooi-opruimen-verkleint-je-co2-voetafdruk/#:%7E:text=Leeg%20je%20Cloud,ongebruikte)%20data%20op%20te%20ruimen.
https://duurzamekeuzes.com/virtuele-zooi-opruimen-verkleint-je-co2-voetafdruk/#:%7E:text=Leeg%20je%20Cloud,ongebruikte)%20data%20op%20te%20ruimen.
https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/
https://www.volkskrant.nl/economie/facebook-in-de-polder-hoe-de-energieslurper-in-de-watten-werd-gelegd%7Eb22db15f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur#:%7E:text=De%20zakelijke%20dienstverlening%20(inclusief%20uitzendkrachten,4%20miljoen%20banen%20in%202021.
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