FACTSHEET

Digitale
CO2-reductie:
De belangrijkste
Digital
bouwsteen voor
decarbonisation:
net zero bedrijven
The key enabler for corporate
decarbonisation

Inhoudsopgave

Inleiding						3
De grondbeginselen van
digitale CO2-reducties			5
Een strategie gericht op
digitale CO2-reducties			
Het verkleinen van
de IT-voetafdruk			

6
A to Zero

programma		 17

10
Referenties					18

Digitale CO2-reducties
binnen sectoren				
Een digitale basis voor
CO2-compensaties			

13

Verklarende woordenlijst 		

19

Conclusie					22
15

Inleiding
Klimaatverandering en cybersecurity zijn door
het World Economic Forum gerangschikt in de
Top 5 van belangrijkste economische risico’s
in termen van impact en waarschijnlijkheid.
Ondanks de vergaande gevolgen van de
coronacrisis domineren deze twee ontwikkelingen
de economische vooruitzichten wereldwijd.
Het internationale momentum voor een
klimaatneutrale toekomst groeit snel. Het
vaststellen van ‘Net Zero’-doelstellingen door
overheden en grote ondernemingen heeft hieraan
een belangrijke bijdrage geleverd. Tegelijkertijd
is sprake van een steeds groter bewustzijn van
de uitdagingen die klimaatverandering met zich
meebrengt.
Digitalisering is mede door corona in een
stroomversnelling terechtgekomen. Bestaande
IT-oplossingen zijn geïnnoveerd en doorontwikkeld
om te voldoen aan nieuwe behoeften die
voortkomen uit een snel veranderende
werkomgeving. Deze veranderingen leiden tot een
groeiende behoefte aan hogere niveaus van ITsecurity, ondersteuning en onderhoud.
De digitale sector is op dit moment
verantwoordelijk voor 1,4 procent van de
wereldwijde CO2-emissies en 3,6 procent van
de internationale elektriciteitsconsumptie. Het
toenemende consumentisme in combinatie
met de voortgaande digitalisering van de
samenleving brengt uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid met zich mee. Een goed voorbeeld
is de productie van mobiele telefoons, waarbij
nieuwe modellen elk jaar worden vervangen.

Driekwart van de CO2-uitstoot die in de IT-sector
wordt veroorzaakt, komt voort uit de productie van
mobiele devices. Als gevolg van digitalisering is er
sprake van een explosieve groei van data.
Deze stijging bedraagt naar schatting 26 procent
van het Compound Annual Growth Rate (CAGR),
ofwel de samengestelde jaarlijkse groei van
de omzet. Ook dit kan een negatieve milieuimpact hebben. Dat komt doordat data moeten
worden opgeslagen, wat gevolgen heeft voor
het energieverbruik en uiteindelijk leidt tot een
stijging van de CO2-uitstoot. Om deze negatieve
effecten het hoofd te bieden, moet digitalisering
op een intelligente manier worden toegepast en
gecombineerd met duurzame activiteiten. Zoals life
cycle assessments, het beperken van e-waste, het
vergroten van de (energy) efficiency en de inzet
van hernieuwbare energiebronnen.
Zulke oplossingen worden ontwikkeld door
‘hyperscaler’ aanbieders van publieke clouddiensten. Zij focussen zich in hun dienstverlening
op de transitie van CO2-neutraal naar Net Zeroservices. Zo heeft Microsoft zich verbonden aan
de ambitie om tegen 2030 een negatieve CO2uitstoot te realiseren. De Exponential Roadmap
1.5 zet uiteen hoe de verviervoudiging van het
dataverkeer en de jaarlijkse stijging van het aantal
telefoonabonnementen (+30 procent) kan worden
omgezet in een CO2-reductie van 15 procent in de
digitale sector. Dit is mogelijk door verbeteringen
in de energy efficiency en een groeiend gebruik
van mobiele devices in vergelijking met laptops en
desktops.

Digitalisering en CO2-reducties moeten hand in
hand met elkaar gaan om te waarborgen dat
digitalisering in het komende decennium en
daarna een aanjager kan zijn voor verandering.
Door ‘digital’ tot de kern te maken van CO2reducties binnen uw organisatie kunt u profiteren
van de voordelen van beide transities. Organisaties
en overheden moeten daarnaast samen optrekken
om een goede IT-security en een focus op
duurzaamheid in hun organisatie te verankeren.
Organisaties die een voortrekkersrol vervullen,
bieden niet alleen tijdig het hoofd aan mogelijke
risico’s, maar zullen ook in staat zijn hun efficiency
te verbeteren en hun voorsprong op andere
spelers in hun markt te vergroten.
Het is de ambitie van Atos om klanten te
ondersteunen met goed beveiligde digitale
services in combinatie met activiteiten waarmee
zij hun CO2-emissies substantieel kunnen verlagen.
Zo kunnen we een betekenisvolle bijdrage leveren
aan het realiseren van internationale Net Zerodoelstellingen, ofwel een CO2-uitstoot die netto nul
bedraagt.
Digitale technologieën hebben de potentie
om als aanjager te fungeren voor significante
CO2-reducties en een hogere efficiency. Dit
factsheet biedt een overzicht van het aanbod
van Atos op het gebied van digitale services en
hardware waarmee CO2-reducties kunnen worden
gerealiseerd. We bieden end-to-end ondersteuning
aan klanten in alle fases van hun reis naar Net Zero.
We hebben veel ervaring met het definiëren van

een bedrijfsstrategie die is gericht op Net Zero, het
monitoren van en rapporteren over de CO2-uitstoot
en CO2-compensatie. We beschikken over de tools,
systemen, platforms en de schaalgrootte om een
bijdrage te leveren aan een substantiële verlaging
van CO2-emissies.
Wij zijn ervan overtuigd dat een versnelde
digitalisering en de ontwikkeling van digitale
activiteiten de mogelijkheid bieden om CO2reductie tot de kern van digitale groei te maken.

"Als onderdeel van Atos’ ambitie om de
weg naar een CO2-neutrale economie
vrij te maken, zijn we ons bewust
van de noodzaak een 3600-aanpak
te ontwikkelen om onze klanten te
ondersteunen in alle stadia van hun
transitie naar CO2-reductie.”

Nourdine Bihmane
Hoofd Net Zero
Transformation
Practice Atos

De grondbeginselen
van digitale
CO2-reductie
Digitale CO2-reductie
heeft verschillende
verschijningsvormen. Om
een volledig overzicht te
bieden van hoe digitalisering
duurzame maatregelen
in een stroomversnelling
kan brengen, hebben we
vier categorieën gecreëerd
waarin we de beginselen
hiervan uiteenzetten.

‘Digital’ als basis van CO2-reducties strategy
Alles staat of valt met het vaststellen van een heldere strategie. Een effectieve
strategie bestaat uit goed onderbouwde plannen, gebaseerd op een bewustzijn
van de uitgangspositie en heldere doelstellingen die niet alleen ambitieus, maar
ook haalbaar zijn.
(Digital Decarbonization Assessments, wetenschappelijk onderbouwde
doelstellingen, Net Zero-tools, zoals Atos CRaFT © - voor tracking & Tracing van
CO2-reducties...).

Verlagen van de IT-voetafdruk
CO2-neutrale IT: digitale technologieën zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk
deel van het energieverbruik in het bedrijfsleven en de samenleving. Het verlagen
van de IT-voetafdruk van organisaties heeft dan ook een grote impact op de CO2uitstoot.
(Enterprise Platform Solutions, consolidatie en modernisering van datacenters,
publieke en private cloud-oplossingen, Digital Workplace-oplossingen en
producten - zowel software als hardware…).

‘Digital’ als basis van CO2-reducties binnen sectoren
Industry application of digital solutions: sectorspecifieke digitale oplossingen
kunnen een bijdrage leveren aan CO2-reducties in organisaties door een hogere
efficiency, een lager energieverbruik en innovatie.
(Smart buildings, Smart cities, Digital Twins, e-health oplossingen, Digital Leakage,
Connected Vessels...).

‘Digital’ als basis van CO2-compensatie
Innovatieve en efficiënte financiële tools voor CO2-reductie: baanbrekende
technologieën in combinatie met een verbeterde toegang om de positieve
milieueffecten en sociaaleconomische impact van projecten te vergroten.
(Projectontwikkeling en -beheer, het monitoren van de biodiversiteit in bossen,
blockchain, verzameling van mobiele data en monitoring).

5

Een strategie gericht op digitale CO2-reducties
Aan de basis van effectieve Net Zero-strategieën staat
een goed onderbouwd plan, gebaseerd op een goed
begrip van de huidige ecologische voetafdruk van uw
organisatie.
Het vaststellen van uw startpositie maakt het mogelijk weloverwogen beslissingen te nemen over de
resultaten die u op het gebied van CO2-reductie wil bereiken, in overeenstemming met de strategische
doelstellingen van uw organisatie.
Het beschikken over de juiste systemen en tools om vaak complexe datavolumes te meten, te monitoren
en te beheren is cruciaal om een goed begrip te krijgen van de CO2-impact van uw IT-activiteiten. Op basis
van een heldere uitgangspositie kunt u realistische en haalbare ambities definiëren en een routekaart
ontwikkelen. Dit is vooral belangrijk wanneer u de impact van gedigitaliseerde activiteiten in kaart wil
brengen.

Digital Decarbonisation Assessment
Een Digital Decarbonisation Assessment (DDA) brengt alle IT-gerelateerde CO2-emissies binnen uw
organisatie gedetailleerd in kaart, evenals organisatorische doelstellingen en maatregelen gericht op CO2reductie. Vergelijkbaar met de CO2-voetafdruk stelt een DDA de uitgangspositie van uw organisatie vast en
zet het een routekaart uiteen, die u in staat stelt stappen voorwaarts te zetten en de transitie richting Net
Zero in te zetten.
Aan het einde van het assessment zult u:
1.

Weten of er sprake is van een volwassen beleid gericht op CO2-reductie
Elke DDA gaat van start met een Ambition Workshop en assessment van de mate van volwassenheid
van uw organisatie als het gaat om het vaststellen van een beleid gericht op CO2-reductie.

2. Heldere doelstellingen gericht op CO2-reductie hebben
DDA biedt niet alleen duidelijkheid over uw ambities, maar ook over hindernissen die moeten worden
overwonnen om de milieu-impact van IT in uw organisatie te verkleinen.
3. Beschikken over deskundig advies over de maatregelen die noodzakelijk zijn
De DDA-routekaart geeft een beeld van het ‘laag hangend fruit’ binnen uw organisatie,
de mogelijkheden van quick wins in combinatie met een gestructureerd plan van aanpak.

Het vaststellen van een baseline voor de CO2-voetafdruk van uw IT-functie is cruciaal om initiatieven voor
de beperking van CO2-emissies te ontwikkelen en de vooruitgang te meten die u hierbij boekt. Het stelt
u ook in staat om de milieu-impact in alle lagen van uw organisatie inzichtelijk te maken. Dat is cruciaal
voor de verslaglegging over duurzame initiatieven die de weg vrijmaken naar een succesvolle transitie
naar Net Zero. Significante CO2-reducties zijn de hoeksteen van zo’n Net Zero-strategie. ‘Digital’ en
CO2-reducties gaan hierbij hand in hand.
De DDA maakt gebruik van een breed spectrum van verschillende tools en workshops om vast te stellen
in welke fase van volwassenheid uw organisatie zich bevindt als het gaat om het realiseren van
CO2-reducties. Deze tools zijn gebaseerd op zes belangrijke componenten:

1. Ambition workshop

4. Evaluatie van mate
van volwassenheid

2. Enquête als basis
van een assessment

5. Routekaart voor
verbeteringen

3. Validatie en analyse
van respons

6. Geconsolideerde
rapportages

Zodra alle stappen van dit proces zijn gevalideerd en geëvalueerd, wordt een score tussen 1 en 5
toegekend als benchmark van de uitgangssituatie waartegen toekomstige initiatieven kunnen worden
afgezet. Dit is noodzakelijk om de juiste stappen te kunnen zetten om de CO2-voetafdruk van de IT-functie
te verlagen in overeenstemming met de doelen die hiervoor zijn gesteld.

Decarbonisation Level Agreement (DLA)
Met het Decarbonisation Level Agreement (DLA) ondersteunt Atos klanten bij het ontwikkelen van een
duurzame business. Onze grotere contracten bevatten altijd een commitment om tot substantiële CO2reducties te komen. Als wij deze belofte niet kunnen nakomen, leggen we ons vast op compensatie van
de resterende CO2-emissies met geverifieerde carbon credits.
Ons commitment is gebaseerd op drie factoren:

Meetbare
resultaten
Overeenstemming
baseline, herziening
van baseline na T&T.
Jaarlijkse evaluatie.

Bindend

Controleerbaar

Atos zal de
volledige CO2restwaarden compenseren,
in overeenstemming met de
gesloten overeenkomst.

Een externe
onafhankelijke partij
voert een jaarlijkse
audit uit.

Onze aanpak is gebaseerd op het gebruik van eigen instrumenten en methodologieën. Deze zijn door de
jaren heen ontwikkeld en gebaseerd op onze lange staat van dienst op het gebied van CO2-reductie en
-compensatie in het IT-landschap.

Science-Based targets en CRaFT
Klimaatwetenschappers hebben op basis van de laatste inzichten vastgesteld dat de
opwarming van de aarde niet hoger dan 1,5°C en ver beneden 2°C mag bedragen, in
vergelijking met pre-industriële niveaus. Dit betekent dat we tegen 2050 klimaatneutraal
moeten zijn.
Science-based targets (SBT’s) zijn doelstellingen op de lange termijn die zijn gericht op
CO2-reductie en afgestemd op de vermindering van CO2-emissies die hiervoor nodig zijn.
Deze worden steeds meer beschouwd als de ‘gouden’ standaard op het gebied van CO2-reducties.
Het Science Based Target initiative (SBTi) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het definiëren en
evalueren van doelstellingen op basis van best practices, inclusief validatie van targets. Om goedkeuring
van het SBTi te verkrijgen, moeten SBT’s ambitieus zijn en tegelijkertijd gebaseerd op een duidelijk traject
gebaseerd op maatregelen om de beoogde CO2-reducties te kunnen realiseren. Het vaststellen van een SBT
zorgt dat binnen uw organisatie sprake is van heldere doelstellingen om dit te bereiken.
Een SBT vereist een zekere mate van volwassenheid in termen van het verzamelen van data over CO2emissies. Om emissies te berekenen en de vooruitgang te monitoren, dient u te beschikken over krachtige
processen en systemen.

De juiste tools faciliteren en vereenvoudigen de stappen die nodig zijn om data te verzamelen, targets vast te stellen, trajecten gericht op CO2-reductie in gang te
zetten en de vooruitgang actief te monitoren. Om dit proces te ondersteunen, hebben we de Atos Carbon Reduction & Feasibility Tool (CRaFT©) ontwikkeld.
CRaFT helpt om de resultaten te visualiseren van scenario’s die de meest effectieve route naar het realiseren van doelstellingen in kaart brengen, inclusief de kosten
en andere investeringen die hiermee gepaard gaan.
CRaFT heeft de mogelijkheid om de volgende aspecten te visualiseren:

• data van CO2-emissies per bedrijfsonderdeel of regio
• de CO2-voetafdruk van specifieke producten of diensten
• prognoses van groeimogelijkheden
• actuele prognoses van factoren die tot CO2-emissies leiden
• bestaande, geplande en potentiële initiatieven gericht op
CO2-emissies, inclusief kosten en de gerelateerde impact
op emissies
• trajecten gebaseerd op SBT-targets
• CO2-compensatieprogramma’s
CRaFT illustreert de kennis en expertise die we hebben opgebouwd door
uiteenlopende klanten in alle sectoren te ondersteunen bij de naleving van
vereiste SBT-criteria en de ondersteuning van ruim 25 bedrijven bij
het verkrijgen van SBTi-validaties.

"Intelligente tools voor het beheer van duurzame data en
scenario-planning zijn cruciaal voor effectieve
klimaatacties van bedrijven. Instrumenten als CRaFT
zijn van groot belang om ambitieuze en realistische
doelen te stellen en de voortgang te faciliteren."
Lindsay Ventress,
Principal Consultant van EcoAct in Noord-Europa

Het verkleinen van de IT-voetafdruk
De digitale sector heeft al veel vooruitgang geboekt met
het verminderen van de CO2-uitstoot, die 1,4 procent
van de totale CO2-emissies wereldwijd bedraagt. Ze
heeft de mogelijkheid deze wereldwijde CO2-uitstoot
tegen 2030 met de helft te verminderen, terwijl zij ook
een aanjager is voor exponentiële groei als het gaat om
dataperformance.
De digitale sector kan een voortrekkersrol vervullen als antwoord op de snel groeiende behoefte aan
hernieuwbare energie; digitale technologieën kunnen helpen om de wereldwijde CO2-emissies met 15
procent te verlagen.
Na het meten en kwantificeren van de digitale CO2-voetafdruk van organisaties is de volgende stap
het ontwikkelen van initiatieven om de CO2-uitstoot van IT-activiteiten te verminderen. Dit kan worden
verdeeld in drie stappen:

1. Consolidatie en efficiency van IT-operaties - consolidatie en modernisering van datacenters,
met gebruikmaking van meer efficiënte, gespecialiseerde hardware.
2. Digitalisering van IT-operaties - overschakelen van hardware naar software en de cloud/
virtualisatie.
3. Transitie van IT-operaties - overschakelen op hernieuwbare energiebronnen voor IToperaties (dit is eenvoudiger door middel van geconsolideerde, gedigitaliseerde operaties,
zoals vereist in stap 1 en 2).

Datacenters
Datacenters zijn locaties die onderdak bieden aan fysieke computersystemen (hardware) en gerelateerde
netwerkcomponenten die de inzet van IT-middelen, zoals software en applicaties, faciliteren.

Ze kunnen zowel op een on-premise als off-premise basis worden ingezet, waarbij het laatste vaak
invulling krijgt in de vorm van ‘co-located’. Datacenters worden hierbij gedeeld door verschillende
gebruikers. Veel organisaties kiezen voor co-located, off-premise datacenters, met als voordeel dat het
om goed beheerde locaties gaat die door hun schaalgrootte kostenvoordelen bieden. Grootschalige
datacenters hebben efficiency-voordelen die onder meer resulteren in energiebesparing en lagere CO2emissies.
Atos kan het volgende bieden:

•
•
•
•
•
•

datacenter services vanuit meer dan 80 locaties in 30 landen
datacenters met ~95 procent elektriciteit van CO2-neutrale bronnen
datacenters die CO2-emissies voor 100 procent compenseren
assessment van de koeling van datacenters
monitoring van datacenters met Atos’ cognitieve datacenter-technologie
de bouw van moderne datacenters voor het hergebruik van restwarmte

Zodra u heeft geconsolideerd, is het veel eenvoudiger om over te stappen op hernieuwbare
energiebronnen, die het proces van CO2-reductie ondersteunen en de weg vrijmaken richting Net Zero.
In onze eigen activiteiten hebben we veel resultaten geboekt, zoals een sterk verbeterde energy
efficiency. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een afname van 15 procent ten opzichte van 2019 van de
wereldwijde energieconsumptie van onze datacenters. Daarnaast zijn we overgestapt op CO2-neutrale en
hernieuwbare energiebronnen. In 2020 leverden deze elektriciteit aan 55 procent van onze datacenters
(in vergelijking met 32 procent in 2019.

Cloud en virtualisatie
Cloud-technologie verwijst naar virtuele diensten die via internet toegankelijk zijn, in plaats van
traditionele fysieke componenten en IT-operaties, zoals dataopslag. In het verlengde hiervan heeft een
cloud-omgeving een virtuele infrastructuur die benaderd kan worden via het internet of een lokaal
netwerk. De transitie naar de cloud heeft veel voordelen op het gebied van CO2-reductie. Zeker als u
bedenkt dat hardware binnen een IT-omgeving vaak een grootverbruiker van energie is. ‘Digitalisering’
van datacenters en IT-infrastructuren van traditionele fysieke hardware naar software en operaties via
de cloud heeft een positieve impact op de energy efficiency en de CO2-voetafdruk van de IT binnen
organisaties.

De overgang naar cloud services leverde in de afgelopen jaren al een belangrijke bijdrage aan CO2-reducties.
Door de coronacrisis kwam dit in een stroomversnelling. Voor de crisis maakte 88 procent van de organisaties
gebruik van de cloud, blijkt uit onderzoek uit januari 2020. Tijdens de pandemie was sprake van een explosieve
stijging van investeringen in cloud-infrastructuren. Synergy Research constateerde een toename van 37 procent
in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar de investeringen
lagen in het derde kwartaal nog steeds op een niveau dat 28 procent hoger was dan een jaar eerder.

De CO2-neutrale werkomgeving
Het inbedden van CO2-reducties in de werkomgeving betekent een overgang van inefficiënte, lokale en fysieke
set-ups naar intelligente care centers op basis van zelfbediening, met hoge niveaus van collaboratie en kleinere
afhankelijkheid van fysieke locaties. Digitale werkplekken leveren niet alleen een bijdrage aan het verkleinen
van de CO2-voetafdruk van organisaties, maar ook aan een hogere productiviteit en betere samenwerking
tussen medewerkers. Deloitte ontdekte dat haar duurzame kantoorgebouw ‘Edge’ in Amsterdam leidde tot een
aanzienlijke verbetering van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van haar medewerkers.
Digitale oplossingen kunnen daarnaast de noodzaak van zakelijke reizen verkleinen en zo een bijdrage
leveren aan het verlagen van de reiskosten en de CO2-uitstoot. Tijdens de coronacrisis stapten bedrijven in
talrijke sectoren over op werken op afstand. Dit gebeurde door via internet bestanden te delen en gebruik te
maken van zogenoemde proxy networks, computers die als tussenstation dienen tussen gebruikers en het
internet. Ook werden intelligente collaborative tools en video conferencing veelvuldig ingezet. Al deze digitale
instrumenten verminderden de noodzaak van het woon-werkverkeer. Hierdoor nam de behoefte aan een fysieke
kantooromgeving af. Veel organisaties besloten hun fysieke werkomgeving af te schalen of volledig op te heffen.
Het massale thuiswerken heeft waarschijnlijk bijgedragen aan een substantiële verlaging van de CO2-uitstoot.
Een vergelijkbare CO2-reductie door een lagere afhankelijkheid van reizen deed zich voor in sectoren die van
oudsher vanuit fysieke locaties opereren. Dit was mogelijk als gevolg van innovaties op het gebied van Mixed
Reality en Virtual Reality voor werkzaamheden op locatie of trainingen. De opkomst van ‘telemedicine’ - een
digitale toepassing in de gezondheidszorg die medische zorg vanuit huis mogelijk maakt bracht de CO2-emissies
met een factor van 40 tot 70 terug. Deze vorm van e-health kan worden beschouwd als een belangrijke aanjager
van CO2-reducties.
Smart Offices integreren verschillende digitale innovaties die niet alleen resulteren in een aanzienlijke
efficiencyverbetering, maar ook leiden tot CO2-reducties. Door processen zo veel mogelijk te automatiseren en te
centraliseren, neemt de afhankelijkheid van IT-ondersteuning af, wat weer een bijdrage levert aan het verkleinen
van de CO2-voetafdruk.
Automatisering kan worden toegepast op zowel activiteiten als de processen waarvan deze deel uitmaken.
Niet alleen door de inzet van slimme collaboratieve tools, maar ook in de werkomgeving zelf. Zo zijn gebouwen
verantwoordelijk voor 40 procent van het wereldwijde energieverbruik en voor 33 procent van de uitstoot van
broeikasgassen (weforum 2021). Automatisering kan worden ingezet om werkomgevingen aan te passen en/of
op- of af te schallen op basis van de energiebehoefte van medewerkers.

Digitale CO2-reducties in sectoren
5G, het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie en machine learning zullen
organisaties in verschillende sectoren in staat stellen om grootschalig digitale innovaties
toe te passen en veranderingen in gang te zetten.
Digitale CO2-reducties in sectoren verloopt via twee sporen. Het betekent niet alleen een omslag in de wijze waarop bestaande activiteiten worden uitgevoerd
door de integratie van nieuwe methodes die leiden tot CO2-reductie. De transitie naar ‘digital’ kan óók als aanjager fungeren voor innovatie en zo resulteren in een
hogere productie en efficiency.

We bevinden ons middenin de vierde industriële revolutie - ook bekend als ‘Industry 4.0’ -die wordt gekenmerkt door ‘cyber-fysieke’ systemen. Bij de
verbeteringen die voortkwamen uit de derde industriële revolutie speelde IT een grote rol. Dit leidde tot grote voordelen, zoals een hogere productie,
efficiency en kostenreducties. Industry 4.0 bouwt hierop voort door het leveren van real time feedback, met behulp van slimme tools en IT-componenten.
Dat resulteert opnieuw in een forse efficiencywinst, maar óók in het beperken van e-waste, een verlenging van de levensduur van IT-devices en het
verlagen van de kosten voor onderhoud en beheer.
Van Industry 1.0 naar Industry 4.0
Eerste industriële revolutie
Gebaseerd op de introductie van
mechanische productieapparatuur aangedreven door
water en stoom.

Eerste mechanische weefgetouw, 1784

1800

Tweede industriële
revolutie
Gebaseerd op massaproductie
bereikt door arbeidsdelingsconcept en het gebruik
van elektrische energie.

Eerste transportband,
Cincinnati slachthuis, 1870

Derde industriële revolutie

Vierde industriële revolutie

Gebaseerd op het gebruik van
elektronica en IT om de
productie verder te
automatiseren.

Gebaseerd op het gebruik van
cyber-fysieke systemen.

Eerste programmeerbare logische
controller (PLC), Modicon 084, 1969

1900

2000

Vandaag

Het Internet of Things (IoT) is een intelligent netwerk van fysieke objecten en apparaten die zijn uitgerust
met sensoren om te communiceren en data uit te wisselen met andere devices en systemen. In 2017
waren ruim 27 miljard apparaten via IoT met elkaar verbonden. Naar verwachting zal dit tegen 2030 zijn
toegenomen tot 125 miljard apparaten. Dit betekent dat elke consument tegen die tijd over zo’n vijftien
IoT-apparaten zal beschikken. Deze devices ontsluiten waardevolle real time informatie aan gebruikers
en leveranciers. Het gebruik van IoT-apparatuur kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van
elektronisch afval en daarnaast is minder onderhoud nodig.
Een goed voorbeeld is reizen. Iedereen voert wel eens een bestemming in Google Maps in om de meest
efficiënte manier va reizen te plannen. Dit kan betekenen dat we als gevolg van de verkeersstromen
het openbaar vervoer als beste optie verkiezen. Deze informatie is deels beschikbaar dankzij de grote
aantallen gebruikers en devices die feedback geven over reizen en de keuze voor transportmodules. Als
deze gegevens worden gecombineerd met Smart City-toepassingen die zijn verbonden met IoT-devices
en die historische informatie kunnen ontsluiten over reispatronen.
Tools en IT-componenten die feedback geven over vergelijkbare patronen kunnen resulteren in het
verlagen van kosten als gevolg van storingen en periodiek onderhoud. Zo kan gericht worden ingespeeld
op bestaande patronen; bij predictive maintenance kunnen patronen zelfs van tevoren worden herkend
door deze via verschillende databronnen te ontsluiten. Deze principes zijn van toepassing op de volledige
waardeketen; een hogere kwaliteit van datacommunicatie kan zo resulteren in een meer flexibiliteit in
deze keten.
De komst van 5G versnelt de adoptie en vergroot de impact van deze technologieën. 5G verwijst naar de
‘vijfde generatie’ van het mobiele internetnetwerk, waarvan 4G de voorloper is. Het dataverkeer binnen
5G is niet alleen tien keer sneller dan 4G. Het netwerk biedt ook een grotere betrouwbaarheid, een betere
beveiliging en een lager energieverbruik. Met als gevolg dat de mogelijkheden van slimme technologieën
als IoT of Smart Cities exponentieel zullen toenemen. Te denken valt aan innovaties als zelfrijdende
voertuigen en andere toepassingen die afhankelijk zijn van consistente en betrouwbare netwerken.
Hoewel 5G de adoptie van digitale technologieën in een stroomversnelling zal brengen, zal als gevolg
van een explosieve toename van data ook de behoefte aan opslagcapaciteit toenemen. Dit verhoogt de
energieconsumptie dat weer leidt tot een hogere CO2-uitstoot.

"Tijdens de derde industriële revolutie fungeerde technologie als aanjager
voor een grotere efficiency. In de vierde industriële revolutie zien we
dat technologie in verschillende sectoren een katalysator is voor een
cultuuromslag, waarbij de manier waarop we produceren opnieuw
uitgevonden moet worden - met innovaties, research en ontwikkeling
waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt."
Jason Warren
VP Head of NetZero Transformation Portfolio Atos

Een digitale basis voor CO-compensatie
IT-innovaties voor projecten gericht op CO2-compensatie
Net als in andere sectoren, kan de handel in carbon credits veel voordelen bieden. Nieuwe technologieën
staan hierbij aan de basis van duurzame oplossingen en een effectiever beheer door een grotere
doelmatigheid van projecten.
Drones en satellietbeelden zijn geavanceerder en toegankelijker dan ooit. Hierdoor kan het inzichtelijk
maken en monitoren van grote stukken land op een slimme, snelle en kosteneffectieve manier
plaatsvinden. Deze technologieën kunnen worden gebruikt om de voortgang van projecten te meten,
waardoor het mogelijk is sneller inbreuken op het ecosysteem te identificeren en maatregelen te treffen
om deze netwerken te beveiligen.
Het gebruik van satellietbeelden en informatie uit Geographical Information Systems (GIS), maakt het
bijvoorbeeld mogelijk de voortgang van herbebossingsprojecten op afstand te monitoren. Hierbij kan
intelligente Mapping-software ingezet worden om te differentiëren tussen drie boomsoorten door
gebruikmaking van het pigment in de kleur groen in de pixels van afbeeldingen. Het verzamelen van
gedetailleerde data is cruciaal voor de doelmatigheid van zulke projecten. De beschikbaarheid van
mobile devices en een krachtige infrastructuur voor een goed bereik van telefoons en het internet
zijn cruciaal voor een snelle en effectieve ontsluiting van relevante data. Internationaal onderzoek dat
is verricht in elf opkomende markten wijst uit dat 53 procent van de burgers toegang heeft tot een
smartphone met toegang tot het internet en mobiele apps. Deze sterke verbeterde digitale infrastructuur
biedt de mogelijkheid om de effectiviteit en voortgang van zulke projecten te vergroten.

"Als specialisten op het gebied van CO2-compensatie hebben we
gezien hoe nieuwe technologie aan de basis heeft gestaan van de
sterke groei van projecten die zijn gericht op klimaatfinanciering.
Op dit gebied hebben we inmiddels een lange staat van dienst van
ruim vijftien jaar opgebouwd."
Thierry Fornas
Medeoprichter en President van EcoAct

Climate Modelling - zoals Climate Scenario Analysis en Climate Risk Assessments - kan worden ingezet
om mogelijke risico’s van ‘Nature-Based’ oplossingen in kaart te brengen, zodat vroegtijdig maatregelen
kunnen worden getroffen. Veel van deze oplossingen zijn fragiel en ecosystemen zijn kwetsbaar voor de
gevolgen van klimaatverandering. Zo hebben ‘blue carbon’ oplossingen - CO2 dat wordt opgeslagen in
marine ecosystemen, zoals mangrove bossen - het vermogen om grote hoeveelheden CO2 op te slaan,
mits deze ecosystemen goed worden beschermd. Als deze ecosystemen verslechteren als gevolg van de
stijging van de zeespiegel gaat dit ten koste van CO2-retentie.
Mede als gevolg van het internationale karakter van projecten zijn er veel uitdagingen die ten koste
kunnen gaan van de effectiviteit en veiligheid van de operatie. Atos zet een speciaal hiervoor ontwikkelde
tool in, de Atos EcoScore ©. Deze tool kwantificeert de geschiktheid van CO2-compensatieprojecten op
basis van een evaluatiemodel van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zij
is ook in staat blockchain in te zetten, een database waarin transacties opgeslagen kunnen worden met
het oog op een betere verificatie en grotere transparantie, waarmee het risico op fraude of fouten kan
worden beperkt.
Digital Twins zijn een digitale weergave van een fysiek object. Digital Twins gebruiken data, machine
learning en het Internet of Things om bedrijven te helpen optimaliseren, innoveren en nieuwe services te
bieden. Het concept kan worden gebruikt tijdens de ontwerpfase, waarbij gegevens over fysieke objecten
worden gecombineerd met data van ‘slimme devices’ en IoT. Bijvoorbeeld voor het inrichten van real
time onderhoudssystemen, het monitoren van de performance en tracken van de volledige levenscyclus
van producten. Veel voordelen van Digital Twins hebben betrekking op CO2-reductie, het beperken van
e-waste en het vergroten van de innovatiekracht door middel van digital prototyping. Het concept heeft
zijn wortels in de bouwkunde en machinebouw, maar wordt inmiddels toegepast in uiteenlopende
sectoren, waaronder de markt voor hernieuwbare energie, zoals windmolenparken. Atos zet Digital Twins
in om data te genereren over en het onderhoud te voorspellen van haar windmolenparken met als doel
de levensuur te verlengen. Dit heeft positieve neveneffecten, zoals minder uitval en lagere operationele
kosten.

"Het is zeer bemoedigend om te zien wat de impact van
digitalisering is op projecten die zijn gericht op CO2-compensatie.
De opkomst van nieuwe technologieën en innovaties zal een
belangrijke rol spelen bij de uitbreiding van deze markt."
Gerald Maradan
Medeoprichter en CEO van EcoAct
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Referenties
Atos is een leider in de markt voor CO2-compensatie
en zet met haar producten en diensten een nieuwe
industriële standaard. Hierbij kunnen we terugvallen op
een lange staat van dienst.
•
•
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•
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Atos heeft zicht tot doel gesteld tegen 2028 Net Zero te zijn, ver vóór de doelstelling uit het
Klimaatakkoord van Parijs om tegen 2050 Net Zero te zijn.
Atos is door de Dow Jones Sustainability Index (DJSI World en Europe) als nummer 1 in de ITmarkt gerangschikt.
Atos is gepositioneerd op de ‘A lijst’ van CDP voor haar inspanningen tegen klimaatverandering.
Dit is een erkenning voor haar activiteiten om de CO2-voetafdruk te verlagen, haar milieuimpact te minimaliseren en voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een economie met lage
CO2-emissies. Zij behoort hiermee tot de kleine groep bedrijven die op dit terrein uitzonderlijk
presteren en zijn geselecteerd uit duizenden organisaties die door CDP zijn beoordeeld.
Atos is één van de 838 bedrijven wereldwijd die formeel zijn aanbevolen door het Science
BasedTargets initiative, met een SBT waarmee zij zich committeert aan een CO2-reductie van 86
procent tegen 2050.
Atos heeft EcoVadis de Gold-status toegekend gekregen voor haar prestaties op het gebied van
duurzame ontwikkeling.
Atos heeft zich aangesloten bij het Climate Neutral Data Centre Pact, een initiatief dat er op is
gericht om datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken.
Atos is één van de medeoprichters van de European Green Digital Coalition (EGDC).
"Ik ben er trots op onderdeel te zijn van een organisatie die klanten
al zestien jaar ondersteunt bij het realiseren van hun duurzame
ambities. We zijn niet alleen deskundig op het gebied van klimaat en
duurzaamheid, maar ook ontwikkelen daarnaast tal van projecten
en zijn medeoprichter van belangrijke organen en instituten in
talrijke sectoren."
Rachel Skinner
Principal Consultant van EcoAct in Noord-Europa

Verklarende woordenlijst
Datacenter
Datacenters zijn locaties voor de housing van fysieke computersystemen (hardware) en de
bijbehorende netwerkcomponenten die IT-activiteiten faciliteren, zoals de implementatie van software
en IT-toepassingen. Ze kunnen zowel op een on-premise als off-premise basis worden ingezet, waarbij
het laatste vaak invulling krijgt in de vorm van ‘co-located’. Zulke datacenters worden gedeeld door
verschillende gebruikers.
Hyperscaler (datacenters)
‘Hyperscaler’ verwijst naar de mogelijkheid om technologie op of af te schalen, om snel te kunnen
voldoen aan een sterk groeiende behoefte. Hyperscaler datacenters zijn zeer grote large ‘co-located’
publieke datacenters.
Hardware
Fysieke computersystemen, zoals motherboards, hard drives, RAM en dergelijke. Hardware wordt
gebruikt door software om specifieke acties uit voeren.
Software
De programma’s en data die richting geven aan acties binnen een computersysteem, zoals applicaties
en libraries. Bij computersoftware gaat het om alle informatie die door computersystemen wordt
doorgegeven. Software heeft hardware nodig om te kunnen functioneren.
Infrastructure (IT)
Een IT-infrastructuur omvat de systemen en diensten van fysieke hardware, software en de netwerk
resources die als bouwstenen fungeren van een zakelijke IT-omgeving. De IT-infrastructuur faciliteert de
IT-oplossingen van eindgebruikers.
Digital Decarbonisation Assessment (DDA)
Een Digital Decarbonisation Assessment (DDA) brengt alle IT-gerelateerde CO2-emissies binnen uw
organisatie gedetailleerd in kaart, evenals organisatorische doelstellingen en maatregelen gericht
op CO2-reductie. Vergelijkbaar met de CO2-voetafdruk van een organisatie stelt een DDA de huidige
uitgangspositie van uw organisatie vast en zet het een routekaart uiteen die u in staat stelt stappen
voorwaarts te zetten en doelgericht de transitie richting Net Zero in te zetten.
Internet of Things (IoT)
Een intelligent netwerk van fysieke objecten en devices die zijn uitgerust met sensors om te kunnen
communiceren en data uit te wisselen met andere apparaten en systemen.

Verklarende woordenlijst
Science-based targets (SBTs)
Lange termijn doelstellingen gericht op CO2-reductie die zijn afgestemd op het niveau van CO2-reductie
dat noodzakelijk is om een wereldwijde temperatuurstijging van boven 1,5°C of ver onder 2°C in
vergelijking met pre-industriële niveau te voorkomen. Deze grens wordt wereldwijd beschouwd als het
‘kantelpunt’.
Slimme werkplekken
Een werkomgeving die gebruikmaakt van een intelligent design en technologie in de vorm van
automatisering en IoT om een hogere productiviteit en andere voordelen te realiseren. Kenmerken van
de slimme werkplek zijn onder meer collaboratieve samenwerkingsvormen en een grotere efficiency.
Ook is vaak sprake van een lagere uitstoot van broeikasgassen dan in een traditionele werkomgeving.
Nature-based solutions (NBS)
Nature-based solutions benutten de kracht van de natuur en mensen om uitdagingen, zoals
klimaatverandering, de toegang tot water en sociaaleconomische vraagstukken, het hoofd te
bieden. Het gaat om maatregelen met een specifieke focus op ecosystemen, die zijn ontwikkeld om
klimaatverandering en de gevolgen hiervan tegen te gaan, door natuurherstel en natuurbehoud.
Klimaatmodellen
De inzet van grote datavolumes en kennis van natuurkundige wetten om klimaatverandering in kaart te
brengen en te voorspellen (zowel in de atmosfeer, op het landoppervlak, de oceanen en de ijskappen).
Climate Scenario Analysis (CSA)
Het gebruik van data voor de ontwikkeling van klimaatsimulaties met hypothetische toekomstige
klimaatomstandigheden en voor de analyse van de impact die dit voor organisaties kan hebben.
Climate Risk Assessment
Het proces van het doorgronden van de implicaties van klimaatverandering voor de activiteiten van
bedrijven. Dit kunnen fysieke gevolgen zijn, zoals veranderingen in het milieu die een impact hebben op
de productie en performance van bedrijven. Te denken valt aan extreme hitte, waardoor medewerkers
minder productief zijn of waardoor de oogst mislukt. Het kan ook om transitionele aspecten gaan; de
impact van veranderingen in klimaatwetgeving, zoals een CO2-tax of kosten die voortkomen uit de
verplichte openbaarmaking van [check], zoals de aanbevelingen die zijn opgelegd door de Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Verklarende woordenlijst
Blue carbon
Blue carbon refereert aan Nature-based solutions die zich focussen op ecosystemen aan de kustlijn, zoals
mangrove bossen, kwelders en zeegrasbedden (e.g. Posidonia, kelpbossen). Deze ecosystemen bieden
goede mogelijkheden voor CO2-opslag.
CO-vastlegging
Dit is het vastleggen en de lange termijn-opslag van CO2 uit de atmosfeer door natuurlijke of
technologische reservoirs.
Digital twins
Digital Twins zijn een digitale weergave van een fysiek object. Het concept kan worden ingezet tijdens
de ontwerpfase van producten en voor real time onderhoud, het monitoren van de performance en het
tracken van de levenscyclus van producten.

"Terwijl de wereld steeds verder digitaliseert, zowel thuis als op de
werkplek, is het belangrijk ons er van bewust te zijn welke bijdrage
dit levert in de strijd tegen klimaatverandering en om maatregelen
te treffen waarmee we onze milieu-impact kunnen verkleinen. Dat is
precies waarvoor wij ons inspannen."
Anita Baranyi
Principal Consultant van EcoAct in Noord-Europa

Conclusie

De meest
belangrijke reis
die u zult maken
De transitie van uw business van A naar Zero is een reis. Deze
transformatie brengt ongetwijfeld uitdagingen met zich mee. Nu we in
het komende decennium stappen moeten zetten om de opwarming
van de aarde tegen te gaan, moeten we deze uitdaging met elkaar
aangaan.
Onze strategie gericht op Net Zero moet de route die hiernaar leidt
duidelijk maken en u helpen inzicht te krijgen in de risico’s én kansen
die er zijn voor uw organisatie. Dit betekent investeren voor de
baat uit, maar het zal óók iets opleveren. Dit is namelijk niet alleen
een routekaart naar Net Zero, maar ook een weg naar een
grotere veerkracht en continuïteit, zodat uw bedrijf ook
in de toekomst bestaansrecht heeft. We geloven dat
bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan het verkleinen van de milieu-impact en op
hun beurt ook hun klanten kunnen stimuleren dit
voorbeeld te volgen en leiding te nemen in de
richting van Net Zero.
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Klimaatactie.
Commercial sense.
EcoAct, een bedrijfsonderdeel van Atos, is een
internationaal adviesbureau en heeft tot doel
bedrijven en organisaties te ondersteunen bij
het realiseren van hun duurzame ambities. We
vereenvoudigen de uitdagingen die zijn verbonden
met duurzaamheid, door de complexiteit weg te
nemen en individuen en teams in staat te stellen
oplossingen te ontwikkelen voor een wereld waarin
de CO2—uitstoot tot een minimum is beperkt.
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We hebben uit onze ervaringen geleerd dat duurzaamheid
en winstgevende groei elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het
is onze missie om een voortrekkersrol te vervullen door het
ontwikkelen van duurzame zakelijke oplossingen die waarde
toevoegen, zowel voor het milieu als voor onze klanten.
EcoAct Verenigd Koninkrijk
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444

EcoAct Verenigde Staten
usaoffice@eco-act.com
+1 917 744 9660

EcoAct Frankrijk
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70

EcoAct Turkije
turkeyoffice@eco-act.com
+90 (0) 312 437 05 92

EcoAct Spanje
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122

EcoAct Kenia
info@climatepal.com
+254 708 066 725

