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C O L O F O N  

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Wij vertalen de groeiende 
vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, 
brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Wij willen de verduurzaming van 
bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op 
stimular.nl/doe-het-zelf. Ons doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste 

impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming 
zijn. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, inspirerende samenwerking en heldere 
communicatie. 

 
Stichting Stimular 
Botersloot 177  
3011 HE  Rotterdam 

t 010 - 238 28 28 
e mail@stimular.nl 
i www.stimular.nl 
 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft het gedachtegoed in dit document eigendom 
van Stimular en mag het door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor eigen 

gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze diensten onze algemene 
voorwaarden van toepassing. 
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I N L E I D I N G  

A A N L E I D I N G  

In het kader van het behalen van niveau 5 van de CO2-Prestatieladder heeft VINCI Energies 
NL (hierna: VINCI Energies) samen met Stichting Stimular deze ketenanalyse uitgevoerd. 
Het doel van een ketenanalyse is om de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en 
mogelijkheden voor CO2-reductie te analyseren binnen een keten waar een bedrijf deel van 
uitmaakt. VINCI Energies doet dit om ook buiten de eigen bedrijfsvoering CO2-reductie aan 
te jagen. Om dit te bewerkstelligen zijn inzicht in de keten en samenwerking met 

ketenpartners noodzakelijk. 
 

O V E R  V I N C I  

VINCI Energies opereert wereldwijd in 53 landen. De 1.800 business units zijn actief in de 
sectoren: infrastructuur, industrie, de building solutions en de ICT. Deze zijn georganiseerd 

onder internationale netwerkmerken (Omexom, ActemiumBuilding Solutions en Axians) en 
onder een aantal lokale merken. De Nederlandse VINCI Energies organisatie heeft een omzet 
van ongeveer 680 miljoen euro, met ongeveer 3.400 medewerkers. 
 
 

O N D E R W E R P  K E T E N A N A L Y S E  

Het onderwerp van de ketenanalyse moet betrekking hebben op één van de grootste scope-
3-emissies van VINCI Energies. Als onderdeel van het CO2-Prestatieladdertraject is de 
rangorde van de scope 3-emissies van het bedrijf bepaald. Zie rapportage ‘Rangorde scope 3 
CO2-emissies – VINCI Energies Netherlands B.V.’. De grootste scope 3-emissies van VINCI 
Energies ontstaan door:  
 
Gebruik van verkochte producten (PMC: ICT) 

= Energieverbruik van netwerken, producten en clouddiensten 
 

Aangekochte goederen en diensten (PMC: Industrie) 
= Uitbesteed werk aan onderaannemers 
 

Aangekochte goederen en diensten (PMC: Infrastructuur) 
= Infrastructuur van verdeelstations is zeer materiaalintensief 

 
VINCI Energies heeft twee ketenonderwerpen gekozen. De huidige rapportage focust op de 
grootste categorie scope-3-emissies: gebruik van verkochte producten in de product-markt-
combinatie ICT. Het gaat hierbij om het energieverbruik van netwerken, producten en 
clouddiensten die aangeboden worden in de ICT-tak (Axians). Ten behoeve van de 
ketenanalyse wordt een standaard aangeboden dienst geanalyseerd. Deze dienst heet 

‘Network as a Service’ (NaaS). Binnen Axians betreft deze dienst 1% van de omzet.  
 
De tweede ketenanalyse focust op de categorie die als derde uit de rangorde komt: 

aangekochte goederen en diensten in de product-markt-combinatie ‘infrastructuur’. Zie 
rapportage ‘Ketenanalyse koper VINCI Energies NL’. Dit onderwerp is verkozen boven de 
tweede categorie in de rangorde, omdat ketenanalyses al vaker focusten op werk van 
onderaannemers.  

 
 

D O E L  K E T E N A N A L Y S E  

Deze ketenanalyse geeft inzicht in de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot en 
mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten van productie tot einde levensduur van het 
product ‘Network as a Service’. CO2-emissies in de verschillende ketenstappen van dit 

product komen terug in verschillende scope-3-categorieën van VINCI Energies. 
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Deze ketenanalyse biedt nieuwe kennis ten opzichte van de gepubliceerde ketenanalyses in 
het kader van de CO2-Prestatieladder in de database van SKAO. De rapportage van de 
ketenanalyse is openbaar, zodat de analyse ook voor andere partijen beschikbaar is.  
 

 

O V E R  S T I M U L A R  

De ketenanalyse is opgesteld door adviseurs van Stichting Stimular. Stimular is een 
onafhankelijk kennisinstituut dat in 1990 is gestart door de Erasmus Universiteit, het 
Innovatiecentrum en de gemeente Rotterdam. De adviseurs van Stimular hebben gedegen 
kennis en ervaring met begeleiding van bedrijven rondom certificering voor de CO2-

Prestatieladder. Ze hebben tevens ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en 
levenscyclusanalyses. Stimular is mede-initiatiefnemer en helpdesk van de website CO2 
emissiefactoren.nl. 

 
 

D A T A V E R Z A M E L I N G ,  M O D E L L E R I N G  E N  B E R E K E N I N G  

Voor het opstellen van de ketenanalyse is informatie verzameld in gesprekken met Axians 
(ICT-business line van VINCI Energies ), uit bestaande rapporten van Axians, de CO2-tool 
‘Green+’ en door literatuurstudie. De ketenanalyse rekent een gesimuleerd bestaand NaaS-
project door, welke qua werkzaamheden ‘gemiddeld’ is voor dit type projecten. 
 
 

 
 
 
De ketenanalyse is uitgevoerd volgens eis 4.A.1 van het Handboek CO2-Prestatieladder, de 
Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard en het Green House 

Gas Protocol.  
 
De ketenanalyse maakt zoveel mogelijk gebruik van primaire data: beschikbare 
activiteitendata en CO2-gegevens van ketenpartners. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
generieke data. Hiervoor zijn de conversiefactoren van CO2emissiefactoren.nl de 
belangrijkste bron. Waar nodig is een verwijzing opgenomen naar de bron van de data. 

  

De Green+ calculator 

 

De Green+ calculator is een tool die helpt om de CO2-impact van een ICT-project binnen het 

bedrijf te bepalen. Deze tool is ontwikkeld door Axians, in samenwerking met ketenpartners 

als Cisco en HP. Het doel van de tool is om klanten te helpen om binnen het project 

duurzamere keuzes te maken. Deze ketenanalyse rekent een veelvoorkomend product door 

met behulp van die tool. De tool kan in de toekomst door heel het bedrijf en voor alle ICT-

producten worden ingezet. De tool is eind 2022 nog in de ontwikkelingsfase. 
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D E  K E T E N  E N  K E T E N P A R T N E R S  

K E T E N S T A P P E N  

De keten die we onderzoeken bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

 
 

K E T E N P A R T N E R S  

In de verschillende ketenstappen zijn verschillende actoren betrokken. Hieronder volgt een 
korte omschrijving van de belangrijkste ketenpartners: 
 
P r o d u c e n t e n  I C T - a p p a r a t u u r  

Dit betreffen grote spelers (waaronder Cisco) verspreid over de hele wereld. Productie vindt 
over het algemeen plaats in Azië. Deze grote marktpartijen zijn ondanks hun grootte niet 
onbenaderbaar. Wel is er verschil tussen de spelers in hoeverre er aandacht is voor 

vergroening bij de spelers. Deze ketenpartners zijn allereerst van belang voor bespreken CO2 
bij productie, maar ook over mogelijkheden voor verbeteren energieverbruik tijdens de 
gebruiksfase. 
 
T r a n s p o r t e u r s  

Transport vanuit Azië worden georganiseerd door de producenten bij bestelling. Transport 

met bestelbussen naar projectlocatie vindt soms ook plaats met externe transporteur. 

 
K l a n t e n  

De klanten bevinden zich in alle segmenten van de markt. Afspraken over gebruik van de 
apparatuur, onderhoud en afdanking kunnen worden gemaakt tijdens 
contractonderhandelingen. 
 

A f v a l i n z a m e l a a r s  

De afvalinzamelaars hebben grote invloed op de kwaliteit van recycling van de e-waste einde 
levensduur. Inzamelaars bevinden zich aan de zijde van de klanten, maar VINCI Energies 
heeft ook een partner gespecialiseerd in de recycling van e-waste om in te zetten bij de 
klant. 

Productie ICT-apparatuur

• Kabels, switches en hardware worden geproduceerd in Azië

Goederentransport naar Axians

• Vrachttransport met het vliegtuig vanuit Azië naar Schiphol en met 
bestelbus naar Axians

Zakelijk transport naar projectlocatie

• Transport naar projectlocatie met eigen bestelbussen en zakelijk 
transport medewerkers t.b.v. installatie

Installatie

• Energieverbruik als gevolg van installatie is niet van toepassing

Gebruiksfase netwerk

• Energieverbruik van hardware bij klant; energieverbruik cloud niet 
meegenomen

Onderhoud

•Onderhoud is niet meegenomen; is minimaal en slechts sporadisch 
nodig naast reguliere vervanging van materiaal einde levensduur 
(meegenomen in relevante ketenstappen)

Afdanking einde levensduur

• De apparatuur wordt door de klant afgedankt, Axians voert via eigen 
locatie terug af naar de leverancier
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K W A N T I F I C A T I E  K E T E N E M I S S I E S  

Ten behoeve van de ketenanalyse is een standaard project doorgerekend. Dit project is een 

werkelijk bestaand project, welke als ‘gemiddeld’ kan worden gezien qua werkzaamheden 
voor het type NaaS-projecten. De variatie in projecten kan wel veel invloed hebben op de 
impact (denk aan locatie, hoeveelheid materiaal, hoeveelheid service). De ketenanalyse 
geeft inzichten in welke effecten verschillende maatregelen hebben in de verschillende 
ketenstappen. 
 
Voor dit project is het doel netwerkconnectiviteit bedraad en draadloos te leveren voor de 

duur van minimaal 5 jaar. De projecttijd is 10 jaar. De hardware die hiervoor nodig is, is 
gegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 1 – Algemene gegevens inkoop materialen NaaS-project 

 Aantal Eenheid Gewicht 
(kg) 

Bron Levensduur 
(jaar) 

Switch MS225 24P 58 stuks 3,71 Cisco 5 

Switch MS225 48LP 96 stuks 4,37 Cisco 5 

Wi-Fi AP MR46 AP 319 stuks 0,8 Cisco 5 

Wi-Fi AP MR76 AP 22 stuks 1,34 Cisco 5 

Kabel 440 meter 0,2536 Green+ 30 

 

In de volgende paragrafen gaan we per ketenstap in op de bijbehorende emissies. Per 
ketenstap wordt een groene variant doorgerekend, waarin ten opzichte van het ‘default’ 
product een duurzaamheidsmaatregel wordt doorgevoerd die zorgt voor emissiereductie. 
 
 

P R O D U C T I E  I C T - A P P A R A T U U R  

Bij de productie van ICT-apparatuur komt energie vrij bij de fabrikant van het 
geassembleerde product, maar ook bij de productie van de basismaterialen t.b.v. het 
product. Deze CO2-gegevens zijn bepaald op basis van levenscyclusanalyse door de 
leverancier1. Tussenbewerking en aanlevering basismaterialen is hierbij inbegrepen. Voor 
productie van de kabel is gebruik gemaakt van CO2-gegevens zoals beschikbaar in de 
Green+ calculator.  

 
Gedurende de projectduur van 10 jaar worden de switches en Wi-Fi routers allen één keer 
vervangen na vijf jaar. De kabels blijven wel 10 jaar liggen. 
 
De resultaten van de impactberekening zijn gegeven in onderstaande tabel. Het access point 
‘WiFi AP MR46 AP’ zorgt voor het grootste deel van de impact; in verhouding met het 
inkoopgewicht.   

  

 
1 Data aangeleverd door Cisco. Methode emissieberekeningen Cisco: 

https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/about/csr/esg-
hub/_pdf/2020_Environment_Technical_Review.pdf  

https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/about/csr/esg-hub/_pdf/2020_Environment_Technical_Review.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/about/csr/esg-hub/_pdf/2020_Environment_Technical_Review.pdf
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Tabel 2 – Klimaatimpact van productie ICT-apparatuur in default 

 Aantal in 
10 jaar2 

Eenheid Emissiefactor  
(kg CO2/eenheid) 

Bron tCO2 

Switch MS225 24P 116 stuks 130 Cisco 15 

Switch MS225 48LP 192 stuks 130 Cisco 25 

Wi-Fi AP MR46 AP 638 stuks 109 Cisco 70 

Wi-Fi AP MR76 AP 44 stuks 109 Cisco 4,8 

Kabel 440 meter 0,450 Green+ 0,2 

TOTAAL     115 

 
 
G r o e n e  v a r i a n t  

In de groene variant wordt de levensduur van de ICT-apparatuur verlengd van vijf naar tien 
jaar, waardoor slechts de helft van het materiaal geproduceerd hoeft te worden. Dit zorgt 
voor een halvering van de klimaatimpact. Verder worden de kabels die ter plekke aanwezig 
zijn hergebruikt, waardoor er geen nieuwe kabels nodig zijn in de groene variant. 

 
CO2-effect 

Minder productie door verlenging levensduur ICT-apparatuur: -57,2 tCO2 
Minder productie door hergebruik kabels: -0,2 tCO2 
 

 
Figuur 1 – Klimaatimpact productiefase NaaS-project groene variant 

 

G O E D E R E N T R A N S P O R T  N A A R  A X I A N S  

De aanvoer van materialen geschiedt in twee stappen: 1) per vliegtransport vanuit Taiwan 
naar Nederland, en 2) per wegtransport van Schiphol naar Axians in Capelle. 

 
De milieu-impact van dit goederentransport kan worden berekend op basis van het 
vervoerde gewicht, de transportmodus en de afgelegde afstand. De berekening is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 3 – Klimaatimpact van transport ICT-apparatuur naar Axians 

 
2 Vanwege een levensduur van 5 jaar is er in 10 jaar project één maal vernieuwing nodig. 
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Transpormodus Afgelegde afstand 
(km) in 10 jaar3 

Emissie-
factor 

Bron tCO2 

Vliegtuig 18.920 0,55 CO2emissiefactoren.nl 10,1 

Bestelbus 200 1,326 CO2emissiefactoren.nl 0,3 

TOTAAL    10,4 

 
 
G r o e n e  v a r i a n t  

In de groene variant wordt de impact van transport verminderd als gevolg van drie 
maatregelen: 

- Verlenging levensduur ICT-apparatuur (5 naar 10 jaar) 
- Hergebruik kabels op projectlocatie 
- Modal-shift van vliegtuig naar schip 

 
De eerste twee maatregelen werden reeds besproken in de vorige paragraaf. Door de 
levensduur te verlengen en producten te hergebruiken is niet alleen minder productie nodig, 
maar ook minder transportbewegingen. Vervolgens wordt de impact verder gereduceerd 

door het vliegtuig vanuit Taiwan te vervangen door zeevaart4. Containervervoer per schip 
heeft maar liefst 45 maal lagere footprint5. Deze effecten zijn in twee stappen schematisch 
weergegeven in onderstaande figuur. 
 
CO2-effect 

Minder transport ICT-apparatuur: -4,9 tCO2 

Minder transport kabels: -0,6 tCO2 

Vervanging vliegtuig voor schip: -4,6 

 
Figuur 2 – Klimaatimpact transportfase materialen NaaS-project groene variant. In de 
tussenvariant wordt de hoeveelheid materiaal verminderd, ten tweede wordt scheepvaart 
ingezet 

 

 
3 Vanwege een levensduur van 5 jaar is er in 10 jaar project één maal vernieuwing nodig. 
4 Eventueel extra transport naar de haven is hierin niet meegenomen, omdat er geen gegevens 

beschikbaar zijn over transport binnen Taiwan. 
5 Bron: CO2emissiefactoren.nl 

0

2

4

6

8

10

12

DEFAULT (tussen)VARIANT VARIANT

to
n

C
O

2

Kabel

Wi-Fi AP0,01

Wi-Fi AP 0,02

Switch 0,03

Switch 0,02

minder materiaal

duurzamer transport



Ketenanalyse Network as a Service VINCI Energies NL  

7 

Z A K E L I J K  T R A N S P O R T  N A A R  P R O J E C T L O C A T I E  

Het zakelijk transport van de engineers t.b.v. installatie naar de projectlocatie(s) vindt plaats 
met 1) vliegtuig, 2) autovervoer en 3) bestelbussen. Het gaat hierbij ook om zakelijke reizen 
voorafgaand aan het project voor vooronderzoek en advies.  

 
De klimaatimpact van de zakelijke reizen is berekend op basis van de afgelegde kilometers 
en bijbehorende CO2-factoren betreffende de transportmodus. De berekening is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
 

Tabel 4 – Klimaatimpact van zakelijk transport engineers Axians 

Transportmodus Afgelegde 

afstand (km) 
in 10 jaar6 

Eenheid Emissie-

factor 

Bron tCO2 

Vliegtuig 10.554 km 0,234 CO2emissiefactoren.nl 2,47 

Auto 360 km 0,193 CO2emissiefactoren.nl 0,07 

Bestelbus 
(diesel)7 

13.086 km 3,262 CO2emissiefactoren.nl 2,69 

TOTAAL     5,23 

 
G r o e n e  v a r i a n t  

In de groene NaaS-variant wordt de impact van transport van de engineers verminderd als 
gevolg van drie maatregelen: 

- Verlenging levensduur ICT-apparatuur (5 naar 10 jaar) 
- Inzet lokale teams in plaats van eigen personeel met vliegtuig 
- Vervangen van bestelbussen op diesel voor elektrische bestelbussen 

 

De eerste maatregel is reeds besproken in de eerste paragraaf: door de levensduur te 
verlengen en producten te hergebruiken is niet alleen minder materiaal nodig, maar hoeft 
ook slechts één keer geïnstalleerd te worden. Vervanging door de engineers na 5 jaar vervalt 
en daarmee halveren alle zakelijke reizen. 
 

Vervolgens wordt de impact van zakelijke reizen verder gereduceerd door lokale teams in te 
zetten, waardoor de reizen met vliegtuig vervallen8. Ten derde worden de bestelbussen 
geëlektrificeerd. Deze effecten zijn in twee stappen schematisch weergegeven in 
onderstaande figuur. 
 
CO2-effect 

Geen vervanging ICT-apparatuur door engineers: -2,6 tCO2 

Vervallen vliegtuig engineers: -1,2 tCO2 
Elektrificatie bestelbussen: -1,1 tCO2 
 

 
6 Vanwege een levensduur van 5 jaar is er in 10 jaar project één maal vernieuwing nodig. 
7 Omrekenfactor: 6,3 liter diesel per 100 km 
8 Extra (weg)transport van lokale teams is niet meegenomen in de huidige analyse. 



Ketenanalyse Network as a Service VINCI Energies NL  

8 

 
 
Figuur 3 – Klimaatimpact zakelijk verkeer Axians NaaS-project groene variant. In de 
tussenvariant wordt de hoeveelheid materiaal verminderd, ten tweede worden vliegreizen 
geschrapt en zijn bestelbussen elektrisch 

I N S T A L L A T I E  

Er is geen sprake van energieverbruik (en CO2-emissies) bij de installatie van het materiaal 
op de projectlocatie. 
 

 

G E B R U I K S F A S E  I C T - A P P A R A T U U R  

Tijdens de levensduur wordt energie verbruikt door 1) de ICT-apparatuur ter plekke, en 2) 
externe serverapparatuur van de clouddienst. De servers van de cloud zijn in deze analyse 
niet meegenomen. 
 

Het energieverbruik van de ICT-apparatuur op de projectlocatie is afhankelijk van het 
vermogen, gebruiksdagen en de load factor. Deze laatste factor gaat over hoeveel vermogen 
van het piekvermogen gemiddeld wordt gebruikt. In een meer inactieve modus 
(idle/slaapstand) ligt deze vele malen lager dan het piekvermogen. 
 
Voor de switches zijn bekend gegevens over verbruik in slaapstand en op maximaal 

vermogen. Voor gemiddeld verbruik wordt aangenomen dat deze ligt op 30% tussen slaap- 
en maximaal vermogen in, daar er gemiddeld 30% van de poorten is aangesloten.  
 
Voor het energieverbruik van de access points zijn alleen gegevens over maximale 

vermogens van de apparatuur bekend. We verwachten dat de load factor hier ook 50% of 
lager kan zijn9. Echter, omdat er geen onderbouwde inschatting gemaakt kan worden van 
gemiddeld verbruik, wordt uit gegaan van worst case: 100% load factor.  

 
Onderstaande tabel laat CO2-emissies zien (over 10 jaar) van de geïnstalleerde set ICT-
apparatuur. NB: Energieverliezen in de kabels zijn niet meegenomen. 
  
 

 
9 We zien dat Cisco denkt aan een idle van 10 Watt, maar het is onduidelijk of hier 

piekverbruiksmomenten in meegenomen worden (kortstondige pieken naar maximaal vermogen op 
momenten van datagebruik aangesloten clients op access points).  

0

1

2

3

4

5

6

DEFAULT (tussen)VARIANT VARIANT

Zakelijk verkeer installatie

Zakelijk verkeer advies

Vliegreizen

minder materiaal

duurzamer transport



Ketenanalyse Network as a Service VINCI Energies NL  

9 

Tabel 5 – Klimaatimpact van energieverbruik ICT-apparatuur in 10 jaar 

 Aantal in 
gebruik 

Vermogen 
per stuk 
(kW) 

Vermogen in 
slaapstand 
(kW) 

Gebruiksda-
gen per jaar 

Load 
factor
10 

tCO2
11 

Switch MS225 24P 58 0,078 0,021 365,25 49% 93 

Switch MS225 48LP 96 0,120 0,053 365,25 61% 178 

Wi-Fi AP MR46 AP 319 0,030 onbekend 365,25 100% 73 

Wi-Fi AP MR76 AP 22 0,015 onbekend 365,25 100% 36 

TOTAAL      380 

 

 
G r o e n e  v a r i a n t  

In de groene NaaS-variant kunnen twee maatregelen worden ingezet: 
- Verlaging van de load factor van switches buiten gebruikstijden 
- Uitschakelen access points buiten gebruikstijden 

 
De load factor van de switches kan worden verlaagd door buiten gebruikstijden op 

slaapstand te werken12. Dit kan geforceerd worden buiten deze gebruikstijden (nachten13 en 
niet-werkdagen14) door de aangesloten poorten te inactiveren. Effectief zorgt dit voor een 
verlaging van de load factor naar 34% en 50% voor de switches. 
 
Switches kunnen niet geheel uitgeschakeld worden buiten gebruikstijden, omdat dan de 
verbinding met de locatie verdwijnt. De analyse laat zien dat het verder verlagen van het 
energieverbruik van switches een belangrijk onderdeel kan zijn in het reduceren van de 

emissies van NaaS-projecten. 
 
De access points kunnen buiten gebruikstijden (nachten en niet-werkdagen) geheel 
uitgeschakeld worden. Dit zorgt effectief voor een reductie van de gebruiksdagen, van 

365,25 naar 125 per jaar. De effecten van beide maatregelen zijn weergegeven in 
onderstaande figuur. 

 
NB: Het vergroenen van de stroom bij gebruikers kan ook veel impact hebben op de CO2-
emissies, maar is niet meegenomen als maatregel in deze anayse, daar de invloed van 
Axians hierop beperkt is. 
 
CO2-effect 

Verlagen load factor switches buiten gebruikstijden: -59,2 tCO2 

Uitschakelen access points buiten gebruikstijden: -71,9 tCO2 
 
 

 
10 De load factor geeft aan hoeveel procent van het maximale vermogen gemiddeld wordt gebruikt. Deze 

is afhankelijk van bijvoorbeeld configuratie, dataverbruik, aangesloten clients en verbruik in 
slaapstand. 

11 Op basis van CO2-factor voor grijze stroom in Nederland (worst-case-benadering projectlocatie): 
0,523 kg CO2/kWh. Bron: CO2emissiefactoren.nl  

12 Uitschakelen is op afstand of op programma niet mogelijk, hiervoor moet de verbinding namelijk in 
stand blijven. Alleen door de stroom daadwerkelijk ter plekke eraf te halen (stekker 
eruit/tijdschakelaar). 

13 Aangenomen van 19:00 tot 07:00. 
14 Exclusief weekenden en feestdagen = effectief 250 werkdagen. 
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O N D E R H O U D  

Onderhoud is niet meegenomen, deze is minimaal en is slechts sporadisch nodig naast de 
reguliere vervanging van materiaal einde levensduur. Bovendien vindt dit meestal plaats op 
afstand. Ook bij een langere levensduur (vijf naar tien jaar in de groene variant) blijft 

onderhoud door defecten incidenteel. Wel is van belang dat de softwarematige defecten 
gedurende de levensduur ondervangen worden. Dit onderwerp is daarom een belangrijk 
onderdeel bij het onderzoek met de ketenpartner naar nieuwe businessmodellen met langere 
levensduur van ICT-apparatuur.  
 
 

A F D A N K I N G  E I N D E  L E V E N S D U U R  

De CO2-impact als gevolg van afdanking einde levensduur is niet meegenomen in deze 
ketenanalyse. De verklaring ligt allereerst in de beschikbaarheid van data (hoeveel CO2 komt 
er vrij bij de afvalfase van de apparatuur). Dit is een complex vraagstuk en zeer afhankelijk 
van de samenstelling van het product, de wijze van afvoeren, de verwerking bij de 
recyclingfaciliteit, etc. De verwachting is dat deze emissies (veel) minder relevant zijn dan 

emissies bij productie en in de gebruiksfase15. 
 
Daarbij vertelt CO2 niet het hele verhaal; we willen producten ook beter verwerken einde 
levensduur om grondstoffen te besparen. 
 
 
G r o e n e  v a r i a n t  

Axians werkt daarom wel aan betere verwerking, maar dit wordt niet allereerst gestuurd 
door CO2-besparingen. Bovendien gebeurt dit reeds in de default versie: klanten kunnen 

apparatuur retour doen (eventueel tegen een restbedrag). Axians sorteert de ingezamelde 
producten en levert terug16 aan een partner die gespecialiseerd is in de verwerking van e-
waste. Afhankelijk van het product en de kwaliteit wordt de apparatuur in zijn geheel 
hergebruikt, deels hergebruikt of worden de materialen apart gerecycled. Om meer 
producten retour te laten komen, zal dit wel standaard onderdeel zijn van de groene variant. 

 
 
 

 
15 Levenscyclusanalyse van Cisco van een ICT-product laat zien dat end-of-life emissies 0,1% van de 

totale emissies zijn in de levenscyclus. 
16 Transportbewegingen zijn niet meegenomen in deze ketenanalyse. Liggen in dezelfde orde van grootte 

als upstream transport. 
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T O T A L E  C O 2 - I M P A C T  K E T E N  E N  K A N S E N  

De ketenanalyse laat zien dat de totale impact van een NaaS-project ligt op ongeveer 510 
ton CO2. De ketenstappen met de meeste CO2-impact plaatsvinden bij 1) gebruik van de 
apparatuur gedurende levensduur, en 2) productie van ICT-apparatuur. Besproken 

maatregelen voor een groene projectvariant, met name in de grootste ketenstappen, kunnen 
zorgen voor een CO2-reductie van potentieel 60% binnen een dergelijk project. 
 
In de ketenstappen met een kleinere impact, 1) transport ICT-apparatuur en 2) zakelijke 
verkeer Axians, zijn de emissies absoluut kleiner, maar de besparingen relatief groot 
(>90%). 

 
Een overzicht van de resultaten en maatregelen is gegeven in onderstaand figuur en tabel. 

 
Figuur 4 – Klimaatimpact in vier ketenstappen NaaS-project naar groene variant 

 
Tabel 6 – CO2-reductiemaatregelen in groene variant Netwerk-as-a-Service voorbeeldproject 
(levensduur 10 jaar) 

Default project tCO2 Groene variant CO2-
effect 
(ton) 

tCO2 
groene 
variant 

Productie materialen 

Inkoop producten die na 
5 jaar worden vervangen 
(excl. kabels) 

114,6 

- Verdubbeling van 
levensduur apparatuur*  

-57,2 

57,2 
- Hergebruik kabels op 
locatie 

-0,2 

Goederentransport naar Axians 

Aanlevering materialen 

uit Taiwan via luchtvaart 
en binnen NL met 
bestelbus 

10,4 

- Minder apparatuur* -4,9 

0,3 
- Minder kabels -0,6 

- Luchtvaart vervangen 
voor containerschip 

-4,6 

Zakelijk transport naar projectlocatie 

Engineers reizen voor 

installatie en advies naar 
projectlocatie met 
vliegtuig, personenauto 
en bestelbus 

5,2 

- Minder materiaal* 
 

-2,6 

0,3 
- Lokale teams in plaats 
van vliegreizen 
 

-1,2 

- Elektrische bestelbussen -1,1 
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Gebruiksfase ICT-apparatuur 

Switches en routers 
verbruiken energie 
gedurende inschakeling 

379,5 

- Switches buiten gebruik 

naar idle mode 

-59,2 

248,4 
- Access points uit buiten 
gebruikstijden 

-71,9 

Afdanking einde levensduur 

Klanten kunnen 
apparatuur op afroep op 
laten halen ter 
hergebruik/recycling 
expert 

NB - Retourinname proactief 
onderdeel van project 

NB NB 

TOTAAL 509,8  -203,5 306,3 

 

* De maatregel die genomen wordt in de eerste ketenstap – verlenging levensduur 
materialen – zorgt over de gehele levenscyclus voor effect, exclusief de gebruiksfase. 
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R E D U C T I E D O E L E N  

De ketenanalyse laat zien dat een NaaS-project gedurende de projecttijd zorgt voor 
ongeveer 510 ton CO2. Extrapolatie naar alle NaaS-projecten (zie ook tabel 1) geeft een 
jaarlijkse uitstoot van ongeveer 880 ton CO2. Dit geeft een theoretisch reductiepotentieel van 

jaarlijks 350 ton CO2 door een groene variant in te zetten bij alle NaaS-projecten. 
 
VINCI Energies gaat zich inzetten om haar NaaS-projecten te vergroenen. Om dit te bereiken 
is samenwerking met twee ketenpartners nodig: 1) de producenten van ICT-apparatuur en 
2) de klanten. Hieronder volgt een uitwerking van de belangrijkste acties die in gang worden 
gezet na aanleiding van de inzichten in de huidige ketenanalyse. Deze hebben betrekking op 

het bereiken van reductie, maar ook het verbeteren van de analyse en vergroten daarmee 
inzichten in de branche. 
 

V e r l e n g i n g  l e v e n s d u u r  I C T - a p p a r a t u u r  e n  v e r k o r t i n g  
g e b r u i k s d u u r  

Het verlengen van de levensduur van ICT-apparatuur blijkt een grote invloed te hebben op 
de emissies van NaaS-projecten. Deze emissies vinden niet alleen plaats in de productiefase, 

maar ook in andere ketenstappen zoals goederentransport en zakelijk verkeer. De 
daadwerkelijke impact van het verlengen van de levensduur is gevoelig voor de gekozen 
CO2-factoren. 
 
De analyse wijst tevens uit dat het verlagen van het energieverbruik van apparaten buiten 
gebruikstijden een grote invloed heeft op het totale energieverbruik. Er is echter uitgebreider 
onderzoek nodig naar de daadwerkelijke impact van deze maatregel, met name bij gebruik 

in combinatie met andere producten. 
 
Acties: 

- Uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden voor een energiezuinigere configuratie. 
- Analyseren wanneer bepaalde apparaten automatisch uitgeschakeld kunnen worden 

buiten gebruikstijden (bv. Wireless acces points) . 

- Onderzoeken van belangrijke factoren die het energieverbruik beïnvloeden, zoals 
voeding, aangesloten clients en dataverbruik. 

- Nagaan wat het effect is van geautomatiseerde uitschakeling van apparaten op de 
energiekosten. 

- Onderzoek doen naar CO2-factoren van de productie in samenwerking met 
leveranciers. 

 

Doelstelling 1) Gedurende de periode 2023-2028 zullen Axians, met de 
ketenpartners Cisco en HPE, onderzoek plegen naar de mogelijkheden om de 
levensduur van netwerkapparatuur te verlengen en de gebruiksduur te verkorten. 
 
 
I n z e t t e n  v a n  d e  G r e e n + C a l c u l a t o r  

De Green+Calculator kan per project inzicht geven in de CO2-emissies in de verschillende 

stappen én rekent maatregelen van een groene variant door. De tool is op dit moment in de 
laatste ontwikkelingsfase. Vergelijking van de calculatoruitkomsten met de huidige 
ketenanalyse heeft een aantal verbeterpunten in kaart gebracht. NB: Zie bijlage voor een 
voorbeeld van de calculatoruitkomsten. 
 
Acties: 

- Uitwerken verbeterpunten o.b.v. ketenanalyse. 
- Verbeteren en vergroten database van ICT-apparatuur (met producenten). 
- Calculator vaker inzetten bij klanten. 
- Aankaarten effect gebruik groene stroom bij klanten. 
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Doelstelling 1) Alle klanten die de NaaS-dienst afnemen vanaf 2023, zullen 
gemiddeld 30% minder CO2 uitstoten tussen 2023-2028, binnen deze dienst, als 
gevolg van de maatregelen die voortgekomen zijn uit de "Green + Calculator". 
 

 
Doelstelling 2) Om klanten te stimuleren tot CO₂-reductie zal de "Green + 
Calculator" als CO₂-reductie-app worden aangeboden in 95% van de 
aanbestedingen vanaf 2023 tot 2028 waarin MVO-vragen worden gesteld door 
(potentiële) opdrachtgevers. 
 
V e r s t e r k e n  k e t e n b e w u s t z i j n  e n  p a r t n e r s h i p s  

Door nauwe samenwerking met ketenpartners, kunnen we meer bewustwording creëren door 
het delen van kennis en ervaring. Door samen binnen de keten te werken aan 

verduurzaming, kunnen we meer CO₂-reductie realiseren dan we alleen zouden kunnen. We 
zullen de samenwerking met onze ketenpartners dan ook verder uitbreiden en versterken. 
 
Acties: 

- Samen met ketenpartners werken naar een Ecovadis score van minimaal 75. 

- Actieve samenwerkingsverbanden opzetten met klanten voor verduurzaming IT. 
- Actief samenwerkingsverband onderhouden met een belangengroep voor digitale 

verduurzaming. 
 
Doelstelling 1) In 2028 hebben onze strategische partners Cisco, HPE een 
Ecovadis-score van minimaal 75 op het gebied van "Environment". 

 
Doelstelling 2) In de periode 2023-2028 zijn er minimaal drie 
samenwerkingsverbanden met klanten in het overheid- en educatiesegment die 
zich richten op het verduurzamen van de IT-infrastructuur van deze klanten. 
 

Doelstelling 3) Er is van 2023 tot 2028 een actieve samenwerking met de 
belangengroep "Coalitie Duurzame Digitalisering" met als doel de digitale 

transformatie te versnellen en de ecologische footprint te minimaliseren. 
 
 
 

B R O N N E N  

 
 

• Datasheet Cisco Meraki MS225 series switches 
https://documentation.meraki.com/MS/MS_Overview_and_Specifications/MS225_Ov
erview_and_Specifications  

• Datasheet Cisco Meraki MR46 access point 

https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR46_Dat
asheet  

• Datasheet Cisco Meraki MR76 access point 
https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR76_Dat
asheet  

• CO2-emissiefactoren Nederland 
https://www.co2emissiefactoren.nl/  

 
 

https://documentation.meraki.com/MS/MS_Overview_and_Specifications/MS225_Overview_and_Specifications
https://documentation.meraki.com/MS/MS_Overview_and_Specifications/MS225_Overview_and_Specifications
https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR46_Datasheet
https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR46_Datasheet
https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR76_Datasheet
https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR76_Datasheet
https://www.co2emissiefactoren.nl/
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B I J L A G E  

Voorbeeld uitkomsten Green+Calculator 

 

 


