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RRonde Tafel 
Discussie over 
green ict
Tekst: Paul Teixeira  Fotografie: Thomas Fasting

Organisaties die milieuvriendelijkheid niet hoog in het vaandel hebben, lopen anno 2008 een grote kans door 
de buitenwereld met de nek te worden aangekeken. Maar in hoeverre zijn technologieondernemingen ook 
echt groen tot in de bedrijfsporiën? Erik Klein Nagelvoort, partner bij PricewaterhouseCoopers, polste voor 
TeleCom Update enkele vooraanstaande leveranciers naar hun ‘groengehalte’ tijdens een Ronde Tafel  
Discussie. Tandberg Nederland, Cisco, KPN en de Stichting GreenICT schoven aan.

Groen, groener, groenst

>>

D       e locatie voor een Ronde Tafel Discussie over ‘groene ict’ 
had niet beter kunnen zijn gekozen. Het Novotel Badhoeve-
dorp ligt letterlijk onder de rook van Schiphol, nog immer 

een doorn in het oog van veel milieuorganisaties. In een ‘private 
dining room’ schuiven Erik Swart (countrymanager Tandberg Neder-
land), Michel Schaalje (technisch directeur Cisco Nederland), Max Ali-
as (programmamanager CyberCenter Services KPN) en Roel L. Croes 
(medeoprichter en bestuurslid van de Stichting GreenICT) aan. Onder 
leiding van Erik Klein Nagelvoort, partner bij PriceWaterhouseCoo-
pers, krijgen zij de kans om te laten zien wat hun organisaties daad-
werkelijk doen aan de vergroening van ict. Én hoe zij de toekomst 
van milieuvriendelijk ondernemen zien.

De eerste klap is een daalder waard, moet moderator Erik Klein 
Nagelvoort hebben gedacht. Hij start de Ronde Tafel Discussie 

met een gewetensvraag: wat hebben de deelnemers en de bedrij-
ven die zij vertegenwoordigen eigenlijk tot dusver aan ‘vergroe-
ning’ gedaan?
Max Alias: “Voor ons is ‘groen’ heel erg belangrijk. Daar is een aan-
tal redenen voor. Allereerst staat maatschappelijk verantwoord onder-
nemen hoog in het vaandel van KPN en in het kader daarvan is ‘groen 
zijn’ een absolute must. Maar het biedt ons als bedrijf ook heleboel 
mogelijkheden: van energiebesparingen tot het aanboren van nieuwe 
markten. Daarnaast vragen onze klanten er simpelweg om.” Wat de 
energiebesparingen betreft, zegt Max Alias als verantwoordelijk mana-
ger voor de KPN CyberCenters een flinke slag te kunnen winnen. Onder 
het aanboren van nieuwe ‘groene’ markten, verstaat hij ook zaken als 
op afstand kunnen werken, bijvoorbeeld door het gebruik van de inmid-
dels bekende KPN Dongle waarmee gebruikers ongeacht hun locatie 
altijd toegang tot het internet kunnen krijgen. “Aan de andere kant 
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vraagt de inzet van ict ook steeds meer energie”, relativeert Alias. “Dat 
vraagt onze voortdurende aandacht.”

Erik Swart: “Het inzetten van technologie, zoals onder andere 
videoconferencing, geeft organisaties de kans om hun werknemers 
thuis te laten werken en daarmee de beruchte files te vermijden. Het 
heeft daarmee ook een directe, gunstige, invloed op het milieu. Wij 
plukken als bedrijf daar ook de vruchten van. Mijn medewerkers kun-
nen niet alleen thuis werken, zij communiceren ook met onze klan-
ten via videoconferencing. Wij hebben voor diverse klanten, zoals TNT, 
de positieve resultaten gemeten van de communicatie via videocon-
ferencing. Dat levert niet alleen een financiële return on investment 
(ROI, red.) op: er is ook sprake van een meetbare milieu-ROI in de 
vorm van een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot die het 
oplevert voor een organisatie. In het geval van TNT zijn de milieu-
vriendelijke effecten van visuele communicatie zelfs opgenomen in 
hun jaarverslag.” 

Michel Schaalje: “Ook voor Cisco is het ‘groen zijn’ van belang 
in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als orga-
nisatie hebben wij een sterke focus op het zo goed mogelijk omgaan 
met de natuurlijke middelen die ons ter beschikking staan. Dat strekt 
zich uit van het afnemen van groene energie tot de catering en het 
beleid op het gebied van bedrijfswagens.” Schaalje is bij de Neder-

landse Cisco-organisatie actief betrokken bij een zogenoemde ‘Green 
Taskforce’. “In elke Cisco-vestiging wereldwijd bestaat zo’n Green 
Taskforce. Daarin wordt gekeken naar wat de lokale organisatie kan 
doen om zelf zo groen mogelijk te opereren. Uiteraard werken de 
diverse Green Taskforces ook weer intensief samen om bijvoorbeeld 
best practices te delen.”
Voor Cisco betekent de groene trend ook een marktkans, erkent 
Schaalje. “Als netwerkleverancier leveren wij een breed scala aan 
ict-oplossingen, van datacenters tot videoconferencing. Die oplos-
singen kunnen bedrijven onder andere helpen om het energiever-
bruik te verminderen en daarmee ook ‘groener’ te worden. De 
keerzijde is, zoals Max Alias al aanstipte, dat ict energie verbruikt. 
Daar zijn wij eveneens mee bezig. Zo zoeken wij voortdurend naar >>

“ Energiezuinigheid is 
commercieel gezien erg 

interessant”
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trots op zijn.” De interne vergroening is in de eerste instantie door 
de Amerikaanse bedrijfsleiding tot een van de speerpunten van Cis-
co gemaakt. “Maar je merkt dat het al bij de mensen leefde. Zij 
komen ook op eigen initiatief met bijzondere creatieve ideeën om 
zaken als het energieverbruik te verminderen. Het aardige is dat er 
hierover intensief overleg is tussen de verschillende vestigingen. 
Uiteraard met behulp van onze eigen technologie en producten, 
zoals videoconferencing.” Een van de initiatieven waarmee Cisco 
zowel de eigen milieuvriendelijkheid wil verhogen als de buitenwe-
reld wil laten zien hoe het met behulp van technologische oplos-
singen allemaal ‘groener’ en effi ciënter kan, is het Connected Urban 
Development-initiatief, onderdeel van het Clinton Global Initiative. 
Hierin werkt het bedrijf samen met grote steden wereldwijd (onder 
andere Seoul, San Francisco en Amsterdam) om te zorgen voor het 
behalen van milieudoelstellingen door de inzet van ict-oplossingen. 
“Een van de zaken die daaruit is voortgekomen, is het Smart Work 
Center (SWC) in Almere. Het biedt werkplekken voor groepen en 
individuele werknemers, met additionele voorzieningen als kinder-
opvang. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld een ambtenaar van de 
gemeente Amsterdam mogelijk om vanuit zijn woonplaats Almere 
zijn werk te doen. Het SWC, waarvan er meer zullen komen in de 
ring rond Amsterdam en andere plaatsen in Nederland, biedt zo de 
mogelijkheid om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat zijn pro-
jecten waar je als bedrijf trots op mag zijn. Je draagt daarmee ook 
bij aan het maatschappelijk belang.”

manieren om onze producten effi ciënter met energie te laten omgaan 
en op andere manieren groener te maken.” 

Swart: “Wij zijn – vanzelfsprekend zou ik zeggen – intensieve 
gebruikers van videoconferencing. Het is niet alleen goed voor de 
productiviteit van onze medewerkers – zij hoeven bijvoorbeeld ’s mor-
gens niet in de fi le te staan – maar ook leveren wij daarmee onze bij-
drage tot de vermindering van de CO2-uitstoot binnen Tandberg 
Nederland. Overigens is het ook nog zo dat de fl exibiliteit die onze 
manier van werken met zich meebrengt als een unique selling point 
werkt bij het werven van nieuwe medewerkers.” 

Roel Croes (Stichting GreenICT): “Het doel van onze onafhanke-
lijke non-profi torganisatie is het bevorderen van  duurzaamheid in 
de ict. Een van de initiatieven van de stichting is het BIOPOF-pro-
ject. Dit betreft onderzoek naar het creëren van polymere optische 
vezels uit (schadelijk) organisch afval. Om een lang technisch ver-

haal kort te maken: glasvezel uit koemest.” Daarnaast is Stichting 
GreenICT de initiator van het ICT Innovatie Platform (IIP) Duurzame 
ICT. Dit is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, 
bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen en gebruikers. 
“Het platform wil duurzaamheid in de ict stimuleren door onder 
meer de gezamenlijke ontwikkeling van een op  thema’s gebaseer-
de strategische, commercieel verantwoorde en tevens wetenschap-
pelijk uitdagende onderzoeksagenda. Je kunt hierbij denken aan 
onderwerpen als energie-effi ciency, cradle to cradle, recycling, 
duurzame software, innovatief materiaalgebruik en standaarden 
voor duurzame, al dan niet draadloze, netwerkinfrastructuren en 
-componenten. KPN en Cisco zijn overigens betrokken bij het IIP 
Duurzame ICT. Tandberg is van harte welkom.” Croes heeft een dui-
delijk standpunt als het gaat om de vergroening van ondernemin-
gen. “Voor bedrijven is het inmiddels commercieel onverantwoord 
om niet ‘groen’ bezig te zijn.”
 
Op welke groene initiatieven of producten zijn jullie als organisa-
ties het meest trots?
Schaalje: “‘Groen’ is een erg breed begrip binnen Cisco. Aller-
eerst is er de manier waarop onze gehele organisatie wereldwijd 
bezig is met ‘groen denken en doen’. Het is iets wat echt leeft bij 
onze medewerkers in de diverse landen. Daar mag je, vind ik, best 

>>

De vergroening is bij Cisco niet alleen een interne kwestie. Het schept 
ook commerciële kansen, stelt Schaalje. “Wij kunnen met onze pro-
ducten, zoals videoconferencing, bedrijven helpen om hun doelstel-
lingen op bijvoorbeeld het gebied van de vermindering van CO2-uitstoot 
te halen. En dat gaat dan ook nog gepaard met de nodige kostenbe-
sparingen. Een andere manier om zowel het milieu als de kosten te 
besparen, is de invoering van virtualisatie binnen datacenters. Daar-
mee bespaar je niet alleen energie, maar het zorgt ook voor de nodi-
ge voordelen op logistiek gebied. Het zorgt er tevens voor dat 
organisaties de fysieke ruimte binnen hun datacenter optimaal kun-
nen benutten.” 

Tandberg, KPN en Cisco proberen inmiddels het ‘cradle-to-cradle-
principe’ in de praktijk toe te passen. Volgens die fi losofi e moeten 
producten vanaf de fabricage tot en met het vernietigen zo min moge-
lijk een negatieve aanslag op de natuurlijke middelen betekenen: 
milieuvriendelijke fabricage en uiteindelijk ook volledige recycling.

Croes (Stichting GreenICT): “Als ik naar ICT Innovatie Platform 
Duurzame ICT kijk, is het goed om te zien dat onze activiteiten door 
een brede groep organisaties worden gedragen. Dat iedere deel-
nemende partij er op zijn eigen manier invulling aan geeft, is alleen 
maar mooi. Een initiatief als het IIP Duurzame ICT was bijvoorbeeld 
niet mogelijk geweest als er maar één marktpartij bij betrokken zou 
zijn geweest. Dan had de buitenwereld het met argusogen bekeken.” 

“Als je als bedrijf nu niet 
‘groen’ bent, dan loop je 
een reële kans dat het je 
klanten kost”

Erik Klein 
Nagelvoort, Partner 
PricewaterhouseCoopers 
Advisory + Moderator

Max Alias, Programma 
Manager CyberCenter 
Services

Erik Swart, Country 
Manager TANDBERG 
Nederland

Michel Schaalje, 
Technisch Directeur 
Cisco Nederland

Roel L. Croes, oprichter 
Stichting GreenICT
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“Wie niet kan laten zien dat het het predikaat ‘groen’ 
heeft, kan straks geen nieuwe klanten en personeel meer 
binnenhalen”

Hoe staat het in de ogen van een kritische stichting als GreenICT 
eigenlijk met de ‘vergroening’ van het Nederlandse bedrijfsleven?
“Goed”, meent Croes. “Bij een groot deel van het publiek leeft nog het 
beeld dat ict-wetenschappers grijze techneuten zijn die alleen maar 
gaan voor de technologische, en zeker niet duurzame, kick en dat het 
bedrijfsleven niets anders doet dan een groene kwast over hun oude 
meuk halen, inderdaad greenwashing. De werkelijkheid is echter veel 
genuanceerder en dat zie je ook bij ondernemingen als Cisco, KPN en 
Tandberg. Energiezuinigheid is commercieel gezien erg interessant. 
Kortom: als je als organisatie daar niet adequaat op inspringt, ben je 
ook financieel en commercieel gezien niet goed bezig.” 
Croes signaleert wel dat sommige bedrijven nog te terughoudend zijn 
als het gaat om het publiekelijk etaleren van hun ‘groene gehalte’. Dat 

kan in het nadeel werken van die ondernemingen; het grote publiek 
heeft immers geen weet van hun milieuvriendelijkheid. Die beschei-
denheid siert hen, maar zij kunnen het –  wat Croes betreft – beter 
laten varen. ‘Etaleer uw groene gehalte’, is hier het devies.

Is er een spanningsveld tussen zakelijk succes en milieuvriende-
lijk ondernemen?
Alias: “Wij hebben te maken met een bijzonder snel groeiende vraag 
naar de diensten en oplossingen die wij in onze datacenters aanbie-
den. Dat is erg prettig, maar tegelijkertijd zorgt het wel voor een uit-
daging. Een datacenter verbruikt immers enorm veel energie. KPN 
zat al in de top tien van energiegrootverbruikers. De groei van onze 
CyberCenters stuwt ons alleen maar omhoog in dat selecte lijstje.” 

Toch weet KPN, zo stelt Max Alias, ook hier een energiebesparing 
en efficiencyslag door te voeren met een groen tintje. Zowel op 
gebied van het energieverbruik als de koeling van de computersy-
stemen heeft KPN winst weten te behalen. “Een datacenter van 
enkele jaren geleden had een ‘powerfactor’ van twee of zelfs drie. 
Dat betekende dat als je één kilowatt aan computerapparatuur in 
het datacenter had, dan moest je er twee tot drie kilowatt in stop-
pen om het draaiende te houden en ook gekoeld te krijgen. In 2001 
hebben wij een datacenter gebouwd met een powerfactor van 1,85. 
In onze nieuwste datacenters verwachten wij echter dat de 
powerfactor op 1,6 komt te liggen. Dat gebeurt overigens nog met 
behulp van conventionele technieken. In de niet al te verre toekomst 
denken wij zelfs op een power factor van 1,2 te kunnen komen.” 
De technologie die aan een dergelijke lage powerfactor ten grond-
slag ligt, komt van Uptime Technology - een kleine Nederlandse 
onderneming, vertelt Alias. “Wij hebben, samen met TNO, hun 
systeem uitgebreid getest in een site in Amersfoort. Wij gaan straks 
bijzonder omvangrijke datacenters bouwen op basis van dat 
systeem. En dan wil je er minimaal 200 procent zeker van zijn dat 
het inderdaad onder alle omstandigheden goed functioneert.” 
Inmiddels trekt de ‘testsite’ van KPN met de technologie van Upti-
me Technology geïnteresseerde bedrijven uit de gehele wereld. 

De publieke belangstelling voor milieuvriendelijkheid is stijgende. 
Gaat het ‘groene gehalte’ van een onderneming een rol spelen als 
het gaat om zaken als beurskoers en financiële prestaties? De deel-
nemers aan de Ronde Tafel Discussie knikken zonder uitzondering 
bevestigend op de vraag. 
Alias:  “Als je als bedrijf nu niet ‘groen’ bent, dan loop je een reële 
kans dat het je klanten kost. In offertes moeten wij bijvoorbeeld al 
aantonen dat wij een groene onderneming zijn. Doe je dat niet, dan 
val je gewoon af.” 
Swart:  “Ik kan dat voor een groot deel onderschrijven. ‘Groen’ 
begint inderdaad bij steeds meer van onze klanten een grote rol te 
spelen, overigens zonder dat men de noodzaak tot een gezonde 
return on investment uit het oog verliest.” Hij ziet twee kanten aan 

“Weg met de valse 
bescheidenheid: durf uw ‘groene 

gehalte’ te etaleren” 
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Figuur 1: Is uw onderneming bezig met de ontwikkeling van ‘groene’ technologie, 
producten en diensten?

Figuur 2: Waarom ontwikkelt u ‘groene’ technologie, producten en diensten?
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Grafiek 3: Hoe groot denkt u dat de vraag naar groene technologie, 
producten en diensten zal zijn bij de volgende typen klanten?
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Bron: PWC Industry View ‘Going green: Sustainable growth strategies’. Wereld-
wijd onderzoek verricht eind 2007 door de Economist Intelligence Unit onder 148 
topmensen van technologiebedrijven.
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de vergroening van het bedrijfsleven. “Allereerst is er de noodzaak 
om maatschappelijk Verantwoord te ondernemen, daarbij hoort 
milieuvriendelijk opereren. En zoals gezegd, heeft ‘groen zijn’ in toe-
nemende mate een commercieel belang.” 
Schaalje: “Groen daagt bedrijven uit tot innovatie. Een innovatieve 
onderneming onderscheidt zich van zijn concurrenten en dat levert 
meer commerciële kansen op. En dat terwijl je ook nog een groen 
imago weet uit te stralen.” Volgens de deelnemers aan de Ronde Tafel 
Discussie is het ‘groene gehalte’ van een onderneming ook een niet 
te onderschatten factor bij het aantrekken van personeel. “Wie wil er 
straks nog werken voor een bedrijf dat niet ‘groen’ is?”, vraagt 
Schaalje zich hardop af.
Of bedrijven nu worden gedreven door maatschappelijke of financi-
ele motieven in hun ‘groenwording’; het zal Croes een ‘zorg’ zijn. “Als 
het leidt tot de ontwikkeling en productie van duurzame diensten en 
producten, vind ik het prima.” 

Is er met ict nog meer ‘vergroening’ te realiseren?
Schaalje: “Met virtualisatie is nog veel te winnen. Deze technolo-
gie verdeelt de verwerking van applicaties over een aantal proces-
soren, waardoor er in een datacenter minder systemen hoeven te 
worden opgesteld of er processoren automatisch worden uitgescha-
keld als zij niet nodig zijn. Dat scheelt energie, koeling en ruimte.” 
Alias: “Beter geschreven software kan ook nog een efficiencyslag 
opleveren. Daar valt nog een hoop te winnen. Ook wat de ‘vergroe-
ning’ van de datacenters betreft, staan wij nog maar aan het begin 
van wat er mogelijk is.” Een wat radicalere basale oplossing wordt 
aangedragen door Schaalje: “Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of het 
voor elke organisatie echt nodig is om het netwerk dag en nacht aan 
te laten staan. Waarom geen slimme netwerkinfrastructuur toege-
past? Een netwerk dat ‘ontwaakt’ als het nodig is. En met zaken als 
thuiswerken valt er in Nederland nog behoorlijk veel te ‘vergroe-
nen’.” Swart valt hem bij: “In de ict-sector is thuiswerken al aar-
dig ingeburgerd. Wij zijn immers gewend gebruik te maken van de  
technologische mogelijkheden die er tot onze beschikking staan. Dat 
geldt ook voor de nieuwe generatie werknemers. Maar als je naar 
de overige bedrijfssectoren kijkt, dan is thuiswerken absoluut nog 
geen gemeengoed. Je hoort organisaties met duizenden werkne-
mers verkondigen dat zij ook aan thuiswerken doen omdat er in 
totaal een dertigtal mensen zo nu en dan ’s ochtends thuis wat zaken 

afhandelt. Er valt in ons land zeer veel te bereiken door een groot-
schalige invoering van het thuiswerken.”
Ook Croes (Stichting GreenICT) ziet nog ruimte voor verbetering: 
“Met bijvoorbeeld verglazing kan veel ‘groene winst’ worden behaald. 
Niet alleen in backbonenetwerken, maar ook in datacenters of gewoon 
thuis.” Het is duidelijk. Nederland is in sommige sectoren al aardig 
op weg om te ‘vergroenen’. De ict-sector lijkt zich op dit gebied in de 
voorhoede te bevinden. En, niet toevalligerwijs, er is voor allerhande 
organisaties (van klein tot groot) met behulp van slimme ict-oplos-
singen nog veel aan ‘vergroening’ te winnen. 
Een andere gezamenlijke conclusie van de deelnemers aan de Ron-
de Tafel Discussie dringt zich ten slotte nog op: links- of rechtsom, 
‘green is here to stay’. Al was het alleen maar omdat het commerci-
ele belang van ‘groen ondernemen’ aan een onbedwingbare opmars 
bezig is. Wie niet kan laten zien dat het het predikaat ‘groen’ heeft, 
kan straks geen klanten en personeel meer binnenhalen.  • 

“Er valt in ons land zeer 
veel te bereiken door een 
grootschalige invoering 
van het thuiswerken”

Bron: PWC Industry View ‘Going green: Sustainable growth strategies’. Wereldwijd onder-
zoek verricht eind 2007 door de Economist Intelligence Unit onder 148 topmensen van 
technologiebedrijven.


