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Beknopte samenvatting

IT-duurzaamheid heeft prioriteit, maar is nog geen kerntaak bij de meeste 
bedrijven. 

In november 2021 heeft Dell Forrester Consulting de opdracht gegeven 
om te evalueren hoe bedrijven as-a-service-modellen kunnen gebruiken 
om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Forrester heeft een online 
enquête gehouden onder 511 beslissers op het gebied van duurzaamheid 
bij wereldwijde bedrijven om dit onderwerp te onderzoeken. 

De reflectanten stelden dat een nieuwe categorie gespecialiseerde 
infrastructure-as-a-service (IaaS)-providers is vereist om de kloof tussen 
het vaststellen en het realiseren van IT-duurzaamheidsdoelstellingen te 
overbruggen.

Bijna drie op de vier respondenten zei dat hun bedrijf de hulp van een 
externe partner nodig heeft om hun duurzaamheidsdoelstellingen te 
bereiken. En hoewel bijna vier op de vijf zei dat hun bedrijf een solide 
duurzaamheidsplan heeft met een breed scala aan kostenbesparende en 
koolstofuitstoot verlagende initiatieven, stelde minder dan de helft dat hun 
bedrijf op schema ligt om de doelstellingen te halen. 

Respondenten zeiden dat het as-a-service-model helpt bij het halen van 
duurzaamheidsdoelen en dat het hun bedrijven meerdere voordelen kan 
bieden, zoals:

• Aan duurzaamheid gerelateerde managementkosten verlagen (40%). 

• Het algehele elektronische afval ('e-waste') verlagen (45%).

• De kosten van het beheer van apparatuur aan het einde van de 
levensduur verlagen (39%).
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Belangrijkste conclusies

De meeste bedrijven hebben een solide bedrijfsscenario voor 
hun duurzaamheidsplannen, maar hebben gebrek aan interne 
vaardigheden op het gebied van implementatie. Bijna vier op de vijf 
respondenten (79%) meldde dat de duurzaamheidsplannen van hun 
bedrijf worden onderbouwd door een goede business case. Maar het 
implementeren van die plannen is niet vanzelfsprekend. Meer dan de 
helft van de respondenten (56%) zei dat hun bedrijven niet de interne 
mogelijkheden hebben om duurzaamheidsdata te meten, beheren of 
analyseren.

Minder dan de helft van de bedrijven denkt dat ze op schema 
liggen om hun doelstellingen te halen. De meeste bedrijven hebben 
moeite met het implementeren van 'big picture'-doelstellingen, zoals 
duurzame IT-inkoop, en ze worstelen met gespecialiseerde taken 
zoals het berekenen van de CO2-voetafdruk van productlevenscycli. 
Minder dan 41% van de respondenten zei dat hun bedrijf zowel het IT-
duurzaamheidsplan heeft geïmplementeerd als op schema ligt om die 
doelstellingen te halen. 

As-a-service-modellen versnellen complexe duurzaamheidsagenda's.  
Terwijl meer dan de helft van de aan de enquête deelnemende 
bedrijven een IaaS-model heeft toegepast, zei nog eens 37% van de 
respondenten dat hun bedrijf van plan is om dit binnen de komende 
twee jaar te gaan doen. Bijna de helft van deze respondenten denkt 
dat as-a-service-modellen duidelijke duurzaamheidsvoordelen zullen 
bieden, en 65% verwacht dat hun bedrijf meer dan 10% aan kosten 
bespaart. 

Het implementeren van complexe duurzaamheidsprogramma's kan 
expertise van derden vereisen. 71% van de respondenten zei dat 
hun bedrijf de hulp van een partner nodig heeft om hun programma's 
te versnellen en de duurzaamheidsdoelen te bereiken. De meeste 
bedrijven zoeken bijvoorbeeld hulp voor services zoals afstoting aan 
het eind van de levenscyclus.
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De ESG-beweging (Environmental, Social, and 

Governance movement) is geen rage. Bedrijven 

onderzoeken hoe ze presteren volgens hun 

openbare milieudoelstellingen. In feite heeft 

55% van de G200-bedrijven een streefdatum 

vastgesteld voor het gedeeltelijk of volledig 

elimineren van de uitstoot van broeikasgassen 

(BKG), en 58% heeft een positie gecreëerd voor 

een Directeur, Vice-President of Executive om het 

duurzaamheidsprogramma te leiden.1

Omdat de risico's van de klimaatverandering dringender zijn geworden 

en over de hele linie worden begrepen, verwachten klanten, partners 

en investeerders in toenemende mate dat senior managers meetbare 

vooruitgang boeken met het behalen van milieuduurzaamheidsdoelen. 

Organisaties in elke sector stellen uitgebreide duurzaamheidsscenario's 

op, inclusief investeringen in programma's voor CO
2
-neutraliteit. In deze 

context worden vooral IT-afdelingen onder de loep genomen vanwege 

de grote CO
2
-voetafdrukken die datacenters hebben. Daarnaast heeft het 

International Energy Agency (IEA) vastgesteld dat datacenters in 2020 goed 

zijn voor ongeveer 1% van het wereldwijde energieverbruik in 2020.2 IT-

duurzaamheid is voor de meeste bedrijven nog maar net van start gegaan. 

Uit een enquête onder 511 bedrijven over hun IT-duurzaamheidsprogramma's 

bleek het volgende:

• Duurzaamheid is een teamsport. Voor bijna twee derde van de 

respondenten (64%) heeft duurzaamheid prioriteit voor de IT-

inkoopbeslissingen van hun bedrijf. Meer dan vier van de vijf 

respondenten (83%) zegt dat de IT-afdeling van hun bedrijf en 

duurzaamheidsorganisaties bedrijf regelmatig samenwerken. En bijna 

drie op de vier respondenten zei dat hun bedrijf IT-werknemers heeft die 

zich op duurzaamheid richten. Uiteindelijk is de samenwerking tussen 

bedrijven, duurzaamheidsteams, IT en Inkoop cruciaal voor succes (zie 

afbeelding 1). 

IT-duurzaamheidsprogramma's hebben een hogere prioriteit 
gekregen
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Afbeelding 1

"Vertel ons in hoeverre u het 
eens of oneens bent met de 
volgende uitspraken."

(Eens + enigszins mee eens)

"Als u denkt aan de relatie van uw IT-afdeling 
met de duurzaamheidsprofessionals van uw 
organisatie, geef dan aan in welke mate u het 
eens of oneens bent met elk van de volgende 
uitspraken."

(Toont eens)

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van 

duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat 

in december 2021 door Forrester Consulting 

werd uitgevoerd.

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van duurzaamheid bij 

wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door 

Forrester Consulting werd uitgevoerd.

Onze IT-afdeling en 
duurzaamheidsorganisaties 
werken regelmatig samen.

83%
Onze IT-organisatie 
werkt samen met 
onze professionals 
op het gebied van 
duurzaamheid.

78%

72%
Op duurzaamheid 

gerichte werknemers 
zijn geïntegreerd in 
onze IT-organisatie.
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• Bedrijven zijn aan het jongleren met allerlei belangrijke 
inkoopinitiatieven voor duurzame technologie. Bedrijven proberen 

meerdere initiatieven op elkaar af te stemmen, wat hun mogelijkheden 

om inspanningen te prioriteren en resources te beheren compliceert. 

Meer dan vier op de vijf respondenten zei bijvoorbeeld dat initiatieven 

die belangrijk of zeer belangrijk zijn, onder andere het verbeteren 

van de energie-efficiëntie (88%), het behouden van de toekomstige 

upgradebaarheid (88%), het verlagen van de energiekosten (85%), het 

verminderen van elektronisch afval (84%) en het traceren van de CO
2
-

voetafdruk en duurzaamheid van een leverancier (83%) inhouden. 

• Bedrijven houden rekening met meerdere factoren bij het formuleren 
van hun strategieën en doelstellingen voor IT-duurzaamheid. Wanneer 

86% van de respondenten wordt gevraagd naar de belangrijkste 

duurzaamheidsinitiatieven en -strategieën van hun bedrijf op 

organisatieniveau, zegt 86% van de respondenten dat het kopen van 

groene energie belangrijk of zeer belangrijk is, en dat het bovenaan de 

lijst staat naast het gebruik van datacenterapparatuur en duurzame IT-

inkoop. Met name hechten respondenten aan vrijwel elk project op de 

verlanglijst een bijna even groot belang (zie Afbeelding 2).

IT is in de unieke positie om 

duurzaamheidskansen te 

identificeren, omdat bij 59% van 

de bedrijven van respondenten IT 

betrokken is bij het opstellen van de 

duurzaamheidsroutekaart en bij de 

besluitvorming. 
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Afbeelding 2

"Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor de 
duurzaamheidsinitiatieven/-strategieën van uw organisatie?"

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.

Zeer belangrijk Belangrijk

87%

Duurzame IT-inkoop (hardware/services)
57% 30%

86%

Groene energie inkopen
53% 33%

85%

Gebruik van datacenterapparatuur
50% 35%

85%

Betrokkenheid van de toeleveringsketen bij duurzaamheidskwesties
46% 39%

85%

Duurzame materialen inkopen of kringloopeconomie
51% 34%

84%

End-of-life beheer van infrastructuur-/technologiehardware (elektronisch afval)

50% 34%

82%

Hybride of multicloud architectuur
49% 33%

82%

De CO
2
-voetafdruk van producten berekenen tijdens de respectieve 

levenscycli daarvan

46% 36%

82%

Broeikasgastotalen op bedrijfsniveau meten en rapporteren
42% 40%

81%

Energiegebruik op niet-datacenter-IT-afdelingen (zoals IT, kantoor, cloud)
45% 36%

80%

Duurzaam waterbeheer

48% 32%
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Op termijn zullen alle IT-aankopen een duurzaamheidsfilter doorlopen. 

Voor veel organisaties staat inkoop voorop in het beleid, terwijl ad-

hoc- of speciale duurzaamheidsteams of -specialisten kunnen worden 

geïntegreerd in IT-organisaties. Over het algemeen zegt 83% van de 

respondenten dat IT-afdelingen en duurzaamheidsorganisaties regelmatig 

samenwerken. Maar deze relaties lijken zich in de beginfase te bevinden, 

en sommige respondenten zeiden dat hun bedrijf op schema is om de 

duurzaamheidsdoelen te bereiken. 

• IT-afdelingen en bedrijfsteams verschillen vaak van mening over de 
voortgang van duurzaamheid in hun bedrijf. IT-respondenten geloven 

dat hun bedrijven meer vooruitgang hebben geboekt dan hun zakelijke 

tegenhangers. Maar IT-teams hebben meer inzicht in duurzame IT-inkoop 

en projecten waarbij datacenterapparatuur wordt gebruikt. Zo zei 40% 

van de IT-respondenten dat hun bedrijf van plan is om het IaaS-model 

uit te breiden of te upgraden, vergeleken met 30% van de zakelijke 

respondenten. En IT- en bedrijfsmedewerkers kijken anders naar het 

meten van KPI's en statistieken. Zo zei 58% van de IT-respondenten dat 

ze het energieverbruik van datacenters bijhouden, terwijl slechts 44% 

van de zakelijke respondenten die mening deelt (zie afbeelding 3).

• Hoewel vier op de vijf bedrijven van respondenten (82%) 
begrotingsposten hebben voor duurzaamheid, is budget of financiering 
het grootste obstakel voor implementatie. Respondenten zeiden dat 

hun bedrijven zich zorgen maken over de verwachte kosten van hun 

duurzaamheidsinitiatieven. Over het algemeen zei meer dan één op de 

vier respondenten dat hun bedrijf niet in staat is om de resultaten van 

investeringen op gebieden als de CO
2
-voetafdruk en time-to-value te meten.

Iedereen op dezelfde golflengte krijgen

84%
van de bedrijven van 

respondenten wil dat een 

externe leverancier de last 

van end-of-life-beheer van 

hun schouders tilt.
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Afbeelding 3

"Welke van de volgende meetwaarden of KPI's meet uw organisatie?"

IT Zakelijk

CO
2
-voetafdruk in verband met IT-apparatuur

Stroomverbruik datacenter

Effectiviteit van energieverbruik (PUE)

Efficiëntie en certificering voor het afvoeren van elektronisch afval

Efficiëntie van datacenterinfrastructuur (DCIE)

Percentage van gerecyclede/hergebruikte materialen/componenten

Afval dat wordt gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten

Percentage gebruikte hernieuwbare materialen of componenten

Effectiviteit van watergebruik (WUE)

Geen/Wij meten niet.

58%

58%

56%

49%

47%

46%

44%

42%

39%

2%

43%

44%

48%

35%

36%

47%

40%

38%

42%

3%

Grondslag: 318 IT-beslissers en 184 zakelijke beslissers die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.
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• Meer dan de helft van de respondenten (56%) zei dat hun bedrijf 
geen interne mogelijkheden heeft om duurzaamheidsdata te meten, 
beheren of analyseren. IT-leiders kunnen niet controleren wat ze niet 
kunnen meten, en een op de vijf respondenten zei dat een gebrek aan 
duurzaamheidsvaardigheden de voortgang van het programma voor 
hun bedrijf kan belemmeren. Vooral organisaties die geen externe 
duurzaamheidsspecialisten in de arm hebben genomen kunnen dat 
gebrek ervaren. Het gebrek aan vaardigheden kan ook de positie 
van IT in het beheer van duurzaamheidsprogramma's binnen de hele 
onderneming verzwakken. 

• Het beheer van end-of-life hardware door externe leveranciers biedt 
mogelijkheden om duurzaamheid te verbeteren en IT te ontlasten. 
De meeste bedrijven hebben end-of-life programma's voor hardware en 
apparatuur, maar minder dan de helft van de respondenten zegt dat hun 
bedrijf apparatuur aan het eind van de levensduur verantwoord beheert. 
Slechts 34% van de respondenten zei dat hun bedrijf op schema is om 
te voldoen aan de doelstellingen van het end-of-life programma. Gezien 
deze bezorgdheid is het niet verrassend dat 84% van de respondenten 
zegt dat hun bedrijf enigszins of zeer geïnteresseerd is in door 
leveranciers geleverd end-of-life-beheer, hoewel momenteel slechts 37% 
van hun bedrijven dat doen. IT-respondenten zeiden dat ze willen dat 
een derde partij deze last van hun schouders tilt.

DATACENTER- EN CLOUDACTIVITEITEN NADER BEKEKEN

Voor veel bedrijven blijven gespecialiseerde taken zoals het optimaliseren 
van datacenteractiviteiten (inclusief infrastructuur, milieucontroles en 
cloudactiviteiten) in eerste instantie een werk in uitvoering. In 2021 heeft 
Forrester ons Total Economic Impact™ Framework toegepast om de 
terugverdientijd te bepalen voor de duurzaamheidsmaatregelen van een 
bedrijf. Het waarschuwde lezers om geen "snelle winst" te verwachten. 

Uit het onderzoek bleek dat de ROI van het bedrijf 33% was en dat 
de terugverdientijd 43 maanden was. Dit model heeft aangetoond dat 
duurzaamheid staat voor optimalisatie. 

• Meer dan de helft van de bedrijven van respondenten implementeert 
routinematig een te grote infrastructuur, wat ten koste gaat van de 
winst. 56% van de respondenten zei dat hun bedrijf winst verliest door 
implementatie van een te grote infrastructuur, wat niet ongebruikelijk is voor 
bedrijven met werkdruk en infrastructuren op locatie. Veel factoren kunnen 
bijdragen aan chronische overimplementatie, zoals gebrek aan talent en 
veranderende processen. Een op de vijf respondenten gaf aan dat hun 
bedrijf de infrastructuur overdrijft om te zorgen dat ze kunnen opschalen. 
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Afbeelding 4

"Met welke obstakels heeft u te kampen als uw organisatie de 
interne duurzaamheidsstrategie implementeert?"

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.

• Obstakels voor duurzaamheidsimplementatie komen voort uit een 
gebrek aan duidelijkheid over welke stappen de doelstellingen 
zullen bevorderen. Meer dan een kwart van de respondenten heeft 
aangegeven dat er geen duidelijkheid is over de upstream- en 
downstreamduurzaamheid en de impact op het milieu. Dit geeft aan dat 
hun bedrijven niet zeker weten welke invloed het beheer van specifieke 
resources kan hebben op hun exploitatiekosten of prestaties. Nog eens 
17% van de respondenten zegt dat hun bedrijf een ongestructureerde 
aanpak kiest voor het ontwerpen van duurzaamheidsinitiatieven, en dit 
onderschrijft nog eens de behoefte aan meer expertise (zie afbeelding 4). 

• Budget of financiering

• Noodzaak om een te grootschalige infrastructuur te maken om 
te kunnen opschalen

• Van leveranciers over de impact van samenwerking op 
duurzaamheid

Budget/ROI 
kwantificeren

Processen

Gebrek aan 
duidelijkheid

• De mogelijkheid om voordelen van duurzaamheidsinitiatieven te 
kwantificeren

• Gebrek aan interne expertise

• Over upstream-duurzaamheid/milieueffecten

• De verwachte kosten van duurzaamheidsinitiatieven zijn te hoog

• Managementondersteuning

• Managementondersteuning

• Time-to-value duurt te lang om voordeel te realiseren

• Niet-gestructureerde aanpak voor het ontwerpen van 
duurzaamheidsinitiatieven

• Over downstream-duurzaamheid/milieueffecten
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•  Bedrijven menen dat ze vooruitgang boeken op het gebied van 
duurzame IT-inkoop, gebruik van datacenterapparatuur en hybride 
of multicloudarchitectuur. Meer dan 70% van de respondenten zei dat 

hun bedrijf in elk geval een plan heeft geïmplementeerd, maar iets meer 

dan de helft zei dat hun bedrijf op koers ligt om deze doelstellingen 

te halen. Zo zei 40% van de respondenten dat hun bedrijf een plan 

voor gebruik van datacenterapparatuur heeft geïmplementeerd, 

tussentijdse doelstellingen heeft gehaald en op koers ligt om aan de 

langetermijndoelstellingen te voldoen. 
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As-a-Service modellen zullen naar verwachting de 
duurzaamheidsprogramma's voor IT bevorderen  

IaaS is vertrouwd voor de cloud. Maar kan het ook 

helpen bij het oplossen van problemen met het 

beheer van duurzaamheidsprogramma's? Meer 

dan de helft van de respondenten (54%) zei dat hun 

bedrijf een IaaS-model heeft toegepast en tweederde 

van de respondenten van deze instappers zei dat 

hun bedrijf van plan is de implementatie ervan uit 

te breiden of te upgraden. Nog eens 37% van de 

respondenten zei dat hun bedrijf van plan is om dit 

model binnen twee jaar toe te passen. Slechts twee 

procent van de respondenten zei dat hun bedrijf 

ongeïnteresseerd is. 

Biedt IaaS een haalbare weg naar het opkomende 

en meer gespecialiseerde concept van 

sustainability-as-a-service? Respondenten hebben 

om deze redenen ja gezegd: 

• Een complexe duurzaamheidsagenda kan goed worden gecombineerd 
met verwachte IaaS-implementatievoordelen. 45% van de 

respondenten zei dat ze denken dat as-a-service-modellen een verlaging 

van de algehele productie van elektronisch afval zouden bieden, 40% zei 

dat ze duurzaamheidsgerelateerde beheerkosten zouden verlagen en 

39% zei dat ze zouden helpen de kosten van het beheer van apparatuur 

aan het eind van de levensduur te verlagen. Achtendertig procent 

van de respondenten verwacht ook dat hun bedrijf kan profiteren van 

het uitvoeren van nauwkeurige analyses van de koolstofvoetafdruk. 

Dat is een taak waarvan veel respondenten zeggen dat hun bedrijf 

onvoldoende expertise heeft om deze uit te voeren. In sommige gevallen 

kunnen deze verwachtingen afhankelijk zijn van de kosten-batenanalyse 

dat bedrijven niet alleen het juiste personeel missen om deze initiatieven 

te beheren, maar ook dat ze zich bezig moeten houden met andere 

operationele prioriteiten (zie afbeelding 5).

• Verwachte kostenbesparingen stimuleren het gebruik. 65% 

van de respondenten zei dat hun bedrijf met een volledig 

beheerde infrastructuur tussen 11% en 30% zou besparen. Hoewel 

kostenbesparingen noodzakelijk zijn voor de zakelijke verantwoordingen 

van bedrijven, is programma-expertise (verpakt als een service) een 

andere dringend probleem. 

65% 
van de respondenten 

verwacht dat hun 

bedrijf meer dan 10% 

kosten bespaart door 

de infrastructuur van de 

leverancier volledig te 

laten beheren.
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Afbeelding 5

"Met ongeveer welk percentage zou u naar uw beste schatting elk van de volgende 
items kunnen verlagen door een IaaS-model te implementeren?"

Grondslag: Beslissers op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Opmerking: Geeft gemiddelde percentages weer.

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.

• Bedrijven zijn zeer geïnteresseerd in door leveranciers beheerde 
services. Bedrijven zijn geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd in hun 

vermogen om veel services te leveren (zie afbeelding 6). 

41% 38% 39% 41%
Gemiddelde 
verwachte verlaging 
van gegenereerd 
elektronisch afval

Gemiddelde 
verwachte 
verlaging van het 
energieverbruik

Gemiddelde 
verwachte 
verlaging van het 
waterverbruik

Gemiddelde 
verwachte 
verlaging van de IT-
koolstofvoetafdruk
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Dit is de begintijd voor de implementatie van IT-duurzaamheidsprogramma's 

bij de meeste organisaties, met name initiatieven voor groene datacenters. 

Inkoop-, duurzaamheids- en IT-teams lijken goed op elkaar ingespeeld te zijn 

wat betreft strategie en plannen, en ze communiceren regelmatig. Toch is er 

nog enig verschil in hun opvattingen over doelstellingen en meetwaarden 

van duurzaamheidsprogramma's. 

Ongeveer de helft van de respondenten zei dat het inkoopteam van hun 

bedrijf de belangrijke taak heeft om duurzaamheidsvereisten voor RFP's te 

definiëren en die vereisten te helpen omzetten in uitvoerbare doelstellingen. 

Toch zeiden veel respondenten dat hun bedrijf zoekt naar manieren 

om de kloof op het gebied van duurzaamheidsexpertise te dichten: 71% 

zei dat hun bedrijf de hulp van een externe partner nodig heeft om de 

duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken (zie afbeelding 7). 

Afbeelding 6

"Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet 
geïnteresseerd en 5 voor zeer geïnteresseerd, hoe geïnteresseerd zou 
uw organisatie zijn in elk van de volgende door leveranciers beheerde 
aanbiedingen/services?"

Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd

84%

End-of-life beheer
47% 36%

83%

Mogelijkheid om gerelateerde data te meten en te bewaken
48% 35%

83%

Mogelijkheid om de infrastructuur duurzamer te optimaliseren
48% 32%

79%

CO
2
-offsets of CO

2
-neutraal product

46% 33%

73%

Aan duurzaamheid gerelateerde vaardighedensets verwerven
41% 32%

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.
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Afbeelding 7

"Vertel ons in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende 
verklaring: We hebben de hulp van een externe partner nodig om onze 
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken."

Grondslag: 502 beslissers op het gebied van duurzaamheid bij wereldwijde bedrijven

Bron: Een onderzoek in opdracht van Dell dat in december 2021 door Forrester Consulting werd uitgevoerd.

Mee eens

Niet mee eens noch mee oneens

Niet mee eens

71%

18%

11%
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Belangrijkste aanbevelingen

De end-to-end-acties die een bedrijf kan uitvoeren met haar technologiestack 
en datacenteractiviteiten omvatten drie belangrijke pijlers: inkoop, interne 
activiteiten en beheer van infrastructuur aan het einde van de levenscyclus. 
Serviceaankopen kunnen een groot voordeel zijn in alle drie de pijlers 
en helpen een belangrijke stap te zetten naar het creëren van een groen 
datacenter door flexibiliteit bij inkoop, optimalisatie in activiteiten en 
afvalreductie mogelijk te maken door deelname aan een kringloopeconomie. 

De diepgaande enquête van Forrester onder beslissers op het gebied van 
duurzaamheid heeft verschillende belangrijke aanbevelingen opgeleverd:

Duurzaamheidsstrategieën moeten verder strekken dan de inkoop van 
groene energie. 

Het stellen van relevante duurzaamheidsdoelstellingen en het consequent 
nastreven daarvan vereist zorgvuldige actie in verschillende functies van 
een bedrijf en een gestructureerde aanpak. Uit onze analyse bleek dat de 
prioriteiten op het gebied van investeren in duurzaamheid binnen de gehele 
technologiestack vallen.4 Dit benadrukt het belang van het zoeken naar 
mogelijkheden die verder strekken dan het laagst hangende fruit. De strategie 
van uw bedrijf moet zich niet alleen richten op wat het aankoopt, maar ook op 
hoe het wordt aangeschaft en van wie.

IT-activiteiten en IT-inkoop zijn krachtige partners op het gebied van 
duurzaamheid. 

De inkoopteams van uw bedrijf kunnen niet alleen invloed uitoefenen op de 
invoerbronnen van de organisatie, maar ook op het einde van de levenscyclus 
van de infrastructuur. Bedrijven voegen steeds vaker contractclausules 
toe voor lager energieverbruik en het gebruik van koolstof is nu de norm 
voor leveranciersovereenkomsten. Leveranciers die problemen met de 
toeleveringsketen aanpakken, helpen ook bij de duurzaamheidsstrategie 
van uw bedrijf. Bovendien maakt het gebruik van flexibele, on-demand en 
schaalbare prijsmodellen optimalisatie van kosten en CO

2
-reductie mogelijk.
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Maak van leveranciers en partners van uw bedrijf medestanders in het 
verlagen van Scope 3-emissies.  

Naarmate meer bedrijven zich inzetten voor klimaatactie, richten ze zich 

op indirecte emissies uit transport-, leveringsketen- en inkoopprocessen 

(bijv. Scope 3 BKG-emissies) en werken ze samen met leveranciers om 

hun milieueffecten te verminderen. Het is nu de norm voor bedrijven om 

contractclausules toe te voegen voor lager energie- en koolstofgebruik in 

leveranciersovereenkomsten. Volg een strategie waarin de leveranciers van 

uw bedrijf medestanders zijn in uw duurzaamheidsstrategie. 

5
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OMVANG VAN BEDRIJF

100 tot 499 werknemers 17%

500 tot 999 werknemers 22%

1.000 tot 4.999 werknemers 40%

5.000 werknemers of meer 21%

FUNCTIENAAM

VP van IT/Senior IT-beslisser 30%

IT directeur 33%

Senior manager 34%

Chief Sustainability Officer 3%

REGIO'S

Noord-Amerika 40%

EMEA 20%

APAC 20%

LATAM 20%

BRANCHE

Technologie 21%

Productie 15%

Financiële services 14%

Retail 8%

AFDELING

IT/infrastructuur 67%

Financiën/inkoop 15%

Overig 18%

In dit onderzoek heeft Forrester een online enquête gehouden onder 502 beslissers op het 
gebied van duurzaamheid bij organisaties in Noord-Amerika, Europa, Azië en Latijns-Amerika om 
duurzaamheidsproblemen en -strategieën te evalueren. Beslissers op IT- en managementniveau namen 
deel aan de enquête. Het onderzoek begon in november 2021 en werd voltooid in december 2021.

Bijlage A: Methodiek

Bijlage B: Demografische gegevens

Bijlage C: Aanvullend materiaal

GERELATEERD ONDERZOEK VAN FORRESTER

"The State of Environmental Sustainability in the Fortune Global 200." Forrester Research, Inc., 
14 januari 2021

"Assess Your Own Sustainability ROI", Forrester Research, Inc., 22 april 2021 

"The Forrester Technology Sustainability Framework." Forrester Research, Inc., 26 juli 2021

Bijlage
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Bijlage D: Eindnoten

1 Bron: "The State of Environmental Sustainability in the Fortune Global 200", Forrester Research, Inc., 15 
januari 2021.
2 Bron: "Data Centers and Data Transmission Networks", IEA, Parijs https://www.iea.org/reports/data-centres-
and-data-transmission-networks, november 2021.
3 Bron: "Assess Your Own Sustainability ROI", Forrester Research, Inc., 22 april 2021.
4 Bron: "The Forrester Technology Sustainability Framework", Forrester Research, Inc., 26 juli 2021.
5 Bron: "Factors Driving The ROI of Sustainability", Forrester Research, Inc., 22 april 2021.

Bijlage
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