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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

Voor u ligt de weerslag van de analyse van de scope 3 emissies en twee ketenanalyses van Capgemini 

Nederland B.V. Het is het antwoord op eis 4A van de CO2-prestatieladder 2.0 van de Stichting 

Klimaatvriendelijk ondernemen. In eis 4A wordt o.a. gevraagd om inzicht te geven in de meest materiële 

emissies uit scope 3 en uit deze scope 3 emissies twee analyses van GHG- genererende (ketens van) 

activiteiten voor te leggen. 

 

De structuur van de analyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG standaard: 

1. Het beschrijven van de waardeketen, 

2. Het bepalen van de voor Capgemini NL relevante categorieën scope 3 emissies, 

3. Het identificeren van partners in de waardeketen, 

4. Het kwantificeren van de emissies. 

 

De in scope 3 te behandelen categorieën zijn gebaseerd op categorieën zoals genoemd in het HANDBOEK 

CO2-PRESTATIELADDER 2.0 (16 maart 2011). 

 

1.2 Waardeketen Capgemini NL 

Capgemini is een diensverlenend bedrijf. Capgemini levert advies- en projectmanagement diensten aan 

bedrijven in het binnen- en buitenland. Het internationale hoofdkantoor van Capgemini is gevestigd in 

Parijs, voor Nederland zit het hoofdkantoor in Utrecht. Wij zijn actief in meer dan dertig landen. We 

hebben 100.000 medewerkers werkzaam in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific. 

Capgemini levert toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een 

groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en 

outsourcing-diensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. 

In scope van de Capgemini Nederland zijn de volgende juridische entiteiten (2011): 

- Capgemini Nederland B.V. 
o Capgemini Consulting 
o Capgemini Financial Services 
o Capgemini Application Services 
o Capgemini Infrastructure Services 

- Capgemini Educational Services B.V. (Capgemini Academy) 
- Capgemini Interim Management B.V. 

 

Bijdrage van Capgemini aan CO2-reductie bij de klant 

Met haar dienstverlening draagt Capgemini bij aan efficiency-verbetering in de operaties bij haar klanten in 

de keten. Vanuit de verschillende disciplines zijn er daarnaast specifieke voorbeelden te noemen waarvan 

de energiebesparing aantoonbaar is: 
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Consulting 

Op het gebied van milieu en duurzaamheid worden vanuit Capgemini Consulting diensten verleend die 

bijdragen aan energiebesparing en CO2-reductie van de opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn het 

bepalen van carbon footprints, strategisch advies over CO2-reductie, duurzame energie studies, duurzame 

logistiek en energiebesparing in bedrijfsprocessen. 

 

Technology 

Onder de noemer Green Sourcing werkt Capgemini bij klanten aan de implementatie van efficiënte IT 

oplossingen die bijdragen aan hogere energie efficiency en reductie van CO2. Door middel van de Green 

Scan wordt de status as-is bepaald en worden de mogelijkheden voor reductie bekeken. Voorbeelden van 

energiebesparende oplossingen zijn virtualisatie, cloud computing en efficiënte werkplek oplossingen. 

 

Outsourcing 

Bij het uitbesteden van processen neemt Capgemini het beheer van klanten over, waarbij zij direct invloed 

heeft op het energieverbruik van de klant. De belangrijkste schakel hierin qua energieverbruik is het 

datacenter. Het datacenter van Outsouring is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het 

energieverbruik van Capgemini in Nederland en vormt dan ook een belangrijk element in de CO2-

reductiemaatregelen. 

 
1.3 Relevante categorieën scope 3 emissies 

In deze paragraaf wordt nader in gegaan op de verschillende scope 3 activiteiten van Capgemini NL aan de 

hand van de indeling zoals genoemd in het Handboek CO2-prestatieladder 2.0. In de CO2-footprint 

rapportage 2010 zijn het treinverkeer en woon-werkverkeer, die worden toegerekend aan scope 3, al 

meegenomen. Dit wordt nader uitgewerkt in onderstaand figuur 1.1. en tabel 1.1 en toegelicht per 

onderdeel. 

 

                   
      Figuur 1.1: Scopediagram      Tabel 1.1: Footprint Capgemini Nederland 2010 
      Bron: Handboek CO2-prestatieladder 2.0 pag. 48,    Bron: CO2-footprint Capgemini NL 2010, versie 1.1, 10-5-2011 

       Bewerking t.b.v. scope footprint Capgemini NL      

 

Footprint Capgemini NL 2010 ton CO2 % footprint

Gebouwen

Scope 1 (Gas, Olie) 704 1,8%
Scope 2 (Elektriciteit, Warmte) 7.860 19,6%
Totaal gebouwen 8.563 21,4%

Mobiliteit
Scope 1 (Lease auto's) * 21.401 53,4%
Scope 2 (Eigen auto's) * 3.764 9,4%
Scope 2 (Vliegen) 5.797 14,5%
Scope 3 (Trein - nationaal) 510 1,3%
Scope 3 (Trein - internationaal) 12 0,0%
Totaal mobiliteit 31.483 78,6%

Totaal footprint Capgemini NL 40.047

* inclusief woon-werkverkeer (scope 3)

http://www.nl.capgemini.com/diensten/consulting/�
http://www.nl.capgemini.com/diensten/technology/�
http://www.nl.capgemini.com/diensten/outsourcing/�
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1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer (business travel via public transport) 
Uit de CO2-footprint van Capgemini NL blijkt al dat mobiliteit de grootste bijdrage levert met 78,6% van de 
emissie. Om de CO2-emissie binnen deze categorie te verminderen is het als eerste zaak vervoer te 
vermijden, door bijv. thuiswerken of tele-conferencing. Als er vervoer nodig is, wordt gestimuleerd dat met 
openbaar vervoer te doen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in nationale en internationale reizen. 
 
Voor nationale treinreizen wordt de NS-Business Card ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen treinreizen 
binnen Nederland worden geboekt, waarvan de rekening direct ten laste komt van Capgemini.  
In 2010 zijn er 79.871 reizen geboekt door medewerkers van Capgemini, waarmee in totaal 7.847.042 km is 
afgelegd per trein. De CO2-uitstoot hiervan is berekend op 510 ton. 
 
Voor internationale reizen binnen Europa kan via ons externe reisbureau BCD gebruik gemaakt worden van 
de internationale treinen. Ten behoeve van de CO2-footprint 2009 is een gedetailleerde analyse gemaakt 
van de trajecten waarvoor de trein gebruikt wordt. Deze is opgenomen in Bijlage 1*. 
Hieruit bleek dat ruim de helft van de treinboekingen Parijs als bestemming heeft. Dit is te verklaren 
doordat daar het internationale hoofdkantoor van Capgemini is gevestigd is en trainingsfaciliteiten in de 
buurt liggen. Op basis van een gewogen gemiddelde CO2-uitstoot van de meest voorkomende trajecten (>2 
boekingen) is de gemiddelde CO2-uitstoot per internationale treinreis bepaald op 9,6 kg CO2. 
In 2010 zijn er in totaal 1.256 treinreizen geboekt, waarvan de CO2-uitstoot is geraamd op 12 ton CO2. 

 
2. Woon-werkverkeer (commuter travel) 
Woon-werkverkeer is één van de drie categorieën die betrekking hebben op mobilitiet per auto. In de CO2-
footprint rapportages wordt dit onderdeel al structureel meegenomen in de categorieën lease-auto’s 
(Business car travel) en eigen vervoer (Personal cars for business travel). Hiervoor zijn in de footprint 
rapportage 2010 de volgende argumenten aangedragen: 

• Brandstofverbruik treinreizen en brandstofverbruik woon-werk verkeer zijn toegevoegd i.v.m. 

consistentie met de scope van de footprint van Capgemini NL o.b.v. GHG-protocol, zoals deze sinds 2007 

wordt gerapporteerd. 

• Daarnaast zijn deze categorieën van belang om mee te nemen, i.v.m. maatregelen van het 'nieuwe 

werken', zoals het vermijden van vervoer (bijv. thuiswerken) of stimuleren van het gebruik van het 

openbaar vervoer. 

• Tenslotte is het onderscheid tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer lease-auto's / zakelijk verkeer 

privéauto niet zinvol bij zakelijke dienstverlening en ook praktisch gezien niet af te leiden uit de 

registraties. 

 

Alle maatregelen die worden genomen ten behoeve van het verminderen van de CO2-emissie van 

leaseauto’s en privé-auto’s zijn dus ook van toepassing op het woon-werkverkeer. Hierbij moet gedacht 

worden aan het ‘nieuwe werken’, openbaar vervoer en het stimuleren van energiezuinige auto’s. 

 
* In verband met vertrouwelijkheid van informatie en uit concurrentie-overwegingen is, in samenwerking met onze certificerende instelling (KEMA), 

besloten om onze bijlagen niet openbaar te maken.  
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3. Afval (waste disposal) 
Capgemini streeft een milieuvriendelijke verwerking van afval na door zo veel mogelijk afval te recyclen. 
Hierbij gaat het om de verwerking van afval zoals papierafval en restafval. Dit afval wordt veroorzaakt op de 
kantoren van Capgemini. In de praktijk betekent dit dat we: 

• Voorzieningen bieden om afval gescheiden te verzamelen, zoals papierbakken, verzamelen van printer 
toners, bakken voor plastic koffiebekers, etc., 

• Stimuleren van dubbelzijdig printen en kopiëren, gebruik maken van 100% biologisch afbreekbare 
wegwerp koffie bekertjes, 

• Afstoten of recyclen van IT-apparatuur in overeenstemming met de locale wetgeving, 

• Samenwerken met organisaties die gecertificeerd zijn om speciale apparatuur te verwijderen en te 
verwerken.  

 
Zoals in onderstaande tabel is te zien, bedroeg de totale hoeveelheid afval van Capgemini in 2010, 498 ton 
(zie Bijlage 2 voor detailberekening). De grote daling in 2010 ten opzichte van 2009 is veroorzaakt door het 
afstoten van een aantal panden. Daarnaast is dit waarschijnlijk toe te schrijven aan de hiervoor genoemde 
maatregelen (dubbelzijdig printen, etc.). 
 
Aangezien het papierafval door recyling een CO2-besparing oplevert kunnen we deze afhalen van de CO2-
uitstoot veroorzaakt door het overige afval. Hiermee komt de totale CO2-uitstoot door afval op 347 ton. Dit 
is 0,9% van de totale footprint van Capgemini.  

 

Afval 2007 2008 2009 2010 CO2 (ton) 

Papierafval 37 48 124 41 82 

Overig afval 254 335 803 457 429 

Totaal ton 291 383 927 498 347 
   Tabel 1.2: CO2-uitstoot door afval Capgemini NL 

 
 
4. Papierverbruik (paper used) 
De maatregelen van Capgemini met betrekking tot papierverbruik zijn tot nu toe vooral gericht op het 
mensen bewust maken van het feit dat ze spaarzaam met papier om moeten gaan. Dit wordt gedaan door 
het stimuleren van digitale communicatie en als papier gebruik moet worden dan zijn de standaard 
instellingen van onze apparatuur gezet op dubbelzijdig printen en kopiëren.   
 
In 2009 was het papierverbruik van Capgemini 94.291 kg dit komt overeen met 123 ton CO2-uitstoot 
(94291*0,0013 (conversiefactor voor papier)). Zie Bijlage 3 voor de uitgebreide berekening. Hiermee komt 
het aandeel van de CO2-uitstoot van papier neer op slechts 0,3% van de totale footprint van 40.000 ton 
CO2. 
 



 

   7 

5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten (electricity used at client sites) 
Medewerkers van Capgemini hebben op een tweetal manieren impact op het energieverbruik bij de klant. 
Enerzijds gaat het om het tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van computers, 
verlichting en verwarming op klantlocatie of thuis. Hierbij kan zowel gebruik gemaakt worden van 
Capgemini-laptops als desktops of laptops welke ter beschikking worden gesteld door de klant. Het 
energieverbruik wordt betaald door de klant of medewerker, die al dan niet gebruik maakt van groene 
stroom.  
 
Ter indicatie van de omvang; een laptop gebruikt gemiddeld 70kWh per werkplek per jaar (Tebodin, 2010). 
Wanneer de helft van alle medewerkers op een klantlocatie of vanuit huis werkt betekent dit een verbruik 
van ongeveer 200.000 kWh, met een CO2-uitstoot tussen de 60 ton CO2 (100% groen) en 120 ton CO2 (100% 
grijs). Of er aanvullende verwarming of verlichting nodig is, is situatie-afhankelijk. Veelal wordt gewerkt in 
gemeenschappelijke ruimten, of in een thuis-situatie waarbij anderen aanwezig zijn.  
De verwachting is dat de omvang in de orde van grote van 1% van de totale footprint van 40.000 ton ligt. 
 
De maatregelen die vanuit Capgemini genomen kunnen worden liggen vooral in het aanbieden van zuinige 
laptops met voor het energiegebruik gunstige default-instellingen. Capgemini vernieuwd zijn laptops bij 
medewerkers elke 3 jaar en maakt gebruikt van computers met het Amerikaanse Energystar-label. 
 
Anderzijds hebben veel opdrachten die bij klanten worden uitgevoerd betrekking op ICT-implementaties, 
waarvan de grootste impact op het energiegebruik van de klant zit in de gebruiksfase. Alhoewel Capgemini 
als dienstverlener zelf geen hardware levert, kan zij wel betrokken worden in de selectie van de technishe 
oplossing en de inrichtingen van de systemen. Het kwantificeren van deze impact is alleen mogelijk op 
individuele projectbasis en is in hoofdstuk 3 als ketenanalyse case uitgewerkt voor kantoor automatisering. 
 
De beïnvloeding van Capgemini ligt op het terrein van het aanbieden, cq. onder de aandacht brengen, van 
energiezuinige ICT-oplossingen bij onze klanten. In het geval dat Capgemini ook het beheer voert over de 
geïmplementeerde oplossing is er ook nog een (beperkte) invloed tijdens de gebruiksfase. 

 
 

6. Energieverbruik toeleveranciers (supplier outsourced emissions) 
Veel van de ICT-apparatuur die uiteindelijk bij de klant in gebruik wordt genomen, wordt rechtstreeks 
geleverd door ICT-verdors en zijn daarmee geen leveranciers van Capgemini. Voor de kantoren van 
Capgemini worden ICT-apparatuur, meubilair en kantoor artikelen ingekocht. Dit is een erg divers aanbod 
en de CO2-emissie bij de productie hiervan kan (nog) niet in zijn geheel gekwantificeerd worden. Onder 
punt 4 en 7 wordt wel ingegaan op de omvang van papierverbruik en kantoor artikelen. 
 
Belangrijke toeleveranciers van diensten op de kantoorlocaties in eigen beheer zijn bijvoorbeeld de repro 
(Ricoh), de restaurants en catering (Sodexo), schoonmaak (Alem) en beveiliging (Safarm). Deze 
dienstverleners maken gebruik van de voorzieningen en energie op de locaties van Capgemini, welke zijn 
opgenomen in de CO2-footprint van Capgemini. 
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7. Overige verbruiksgoederen (other consumables)  
In 2008 is, als onderdeel van de eerste CO2-footprint inventarisatie, ook gekeken naar de inkoop van 
kantoorartikelen. In totaal was het gewicht van alle door Ahrend geleverde artikelen 25.566 kg. 
In verhouding tot het totaal ingekochte papier, en het geheel van de CO2-footprint, is besloten dit 
onderdeel niet structureel op te nemen in de CO2-footprint berekening. 
 
Capgemini brengt sinds 2007 haar footprint in kaart volgens het GHG-protocol. Sinds 2009 doet Capgemini 

dit ook op basis van de ProRail eisen. In onderstaande tabel zijn voor dit doel alleen de ProRail 

berekeningen toegevoegd. 

 

 2009 % v. tot. 2010 % v. tot. 

Scope 1 Directe CO2-emissies 26.879 52% 22.140 55% 

Scope 2 Indirecte CO2-emissies 24.005 47% 17.420 43% 

Scope 3 Overige indirecte emissies 610 1% 522 1% 

Bruto ton CO2 51.495  40.047  
   Tabel 1.3: Capgemini NL CO2-emissies per scope 

 

Op basis van bovenstaande overwegingen zoals genoemd in punt 1 tot en met 7 zijn de volgende cases 

gekozen voor stap 3 en 4 van de scope 3 analyse: 

1. NS-Business Card (zakelijk verkeer via openbaar vervoer in Nederland). Dit wordt uitgewerkt in  

hoofdstuk 2. 

2. Thin-Client (elektriciteitsverbruik op locaties van klanten). Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. 
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2 NS-BUSINESS CARD – ZAKELIJK VERKEER VIA OV 

Capgemini heeft werknemers meer vrijheid geven om werkzaamheden te plannen. Onder de noemer 'A 

New Way of Working' (zie Bijlage 4) heeft Capgemini een programma gestart met een aantal maatregelen 

en initiatieven die ervoor zorgen dat de werknemers hun werk op de beste mogelijke locatie uitvoeren. In 

de praktijk betekend dit dat de werknemers in overleg met de klant kiezen of ze hun werk thuis, op de 

locatie van de klant, in het hoofdkantoor van Capgemini Utrecht of in één van onze zogenaamde meeting 

points uitvoeren. 

 

Zoals gezegd in paragraaf 1.3 blijkt uit de CO2-footprint van Capgemini NL dat mobiliteit de grootste 

bijdrage levert met 78,6% (waarvan 77,3% in scope 1 en 2 vallen en 1,3 % in scope 3) van de emissie. Om de 

CO2-emissie binnen deze totale categorie te verminderen is het als eerste zaak vervoer te vermijden, door 

bijv. thuiswerken of tele-conferencing. Ondermeer om dit te bereiken is Capgemini in 2009 een programma 

gestart onder de noemer 'A New Way of Working' met maatregelen en initiatieven die ervoor zorgen dat de 

werknemers hun werk op de beste mogelijke locatie uitvoeren. In de praktijk betekend dit dat de 

werknemers, wanneer nodig in overleg met de klant, kiezen of ze hun werk thuis, op de locatie van de 

klant, in het hoofdkantoor van Capgemini Utrecht of in één van onze zogenaamde meeting points 

uitvoeren. Als er toch vervoer nodig is wordt gestimuleerd om dat met openbaar vervoer te doen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in nationale en internationale reizen (omdat zoals eerder is geconstateerd de 

internationale reizen maar een klein deel van het zakelijk verkeer via OV veroorzaken zullen we ons hier 

alleen op nationale reizen richten).  

 

Uitgangspunt voor Capgemini is het terugdringen van het woon- werkverkeer. Eén van de oplossingen die 

Capgemini hiervoor ziet is het bevorderen van het OV-vervoer middels de NS-Business Card. In 

onderstaande paragrafen en gaan we nader in op deze ketenmaatregel.  

 

2.1 NS-Business Card 

De NS-Business Card is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van Capgemini. Capgemini stelt de NS-

Business Card beschikbaar om medewerkers hun (reis)tijd beter en effectiever te laten besteden, zonder 

significante meerkosten te creëren. Met de NS-Business Card kunnen medewerkers met een 

mobiliteitsvergoeding (medewerkers met een leaseauto en zonder een lease auto) zakelijk reizen met het 

openbaar vervoer in Nederland. 

 

Op de Capgemini intranet-site is informatie over het gebruik van de NS-Business Card voor Capgemini 

medewerkers beschikbaar (zie Bijlage 5). 

 
2.2 Partners in de keten 

In onderstaande paragrafen hebben we de voor Capgemini belangrijkste actoren beschreven die voor de 

keten de CO2-uitstoot kunnen beïnvloeden. 
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2.2.1 Capgemini 

Belangrijke actoren in deze keten zijn Capgemini als faciliterende instantie en de Capgemini medewerkers 

zelf. Wij maken zelf nog een onderscheid tussen medewerkers met een lease auto en medewerkers met 

eigen vervoer.  

2.2.2 Openbaarvervoer maatschappij 

Voor de NS-Business Card hebben we te maken met NS als partner. Op basis van een recent verschenen 

rapport* (zie ook onderstaand figuur 2.1) blijkt dat verreweg het grootste deel van de CO2-footprint in de 

Nederlandse spoorketen zit in het energieverbruik van treinen. 

 

 
 Figuur 2.1: CO2-voetafdruk. Nederlandse spoorketen 

Bron: *Rapport kenniskring CO2-voetafdruk. Nederlandse spoorketen. Een expertanalyse van de CO2-effecten in  verschillende levensfasen van het 

totale spoorsysteem. Utrecht, feb. 2011. 
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Verder hebben we bekeken wat NS momenteel zelf doet aan het verminderen van de CO2-uitstoot van hun 

treinen. De maatregelen die we aantroffen zijn: energie-efficiency en groene stroom (NS jaarverslag 2010). 

2.2.3 Conclusie 

Uit voorgaande blijkt dat het grootste deel van de CO2-footprint van NS zit in het energieverbruik van de 

trein (door gebruik van de treinen). De invloed van Capgemini op het kunnen verminderen van dat 

energieverbruik is beperkt. Wat we daar wel aan kunnen doen is middels onze deelname aan de 

Kenniskring Duurzaamheid Rail dit positief trachten te beïnvloeden door mee te denken aan innovatieve en 

slimme oplossingen. Capgemini participeert momenteel in twee van de werkgroepen van de Kenniskring 

Duurzaamheid Rail:  

• Werkgroep 1 (deelnemer J. v.d. Tang):  

- Terugleveren van energie (rem-energie die terug gaat op de leiding) 

- Netverliezen reduceren (technisch netverlies in de kabels en transformatoren) 

• Werkgroep 2 (deelnemer G. Leskens):  

- Optimalisering planning (onderhoud)werkzaamheden infrastructuur  

- CO2-reductie bouwmaterialen infrastructuur (wordt opgepakt binnen DIA, ofwel Duurzame 

Innovaties Aannemers) 

 

Capgemini kan wel trachten om de keuze van Capgemini medewerkers voor het alternatief van de trein 

boven de auto te vergemakkelijken. Zoals beschreven is de NS-Business Card één van de belangrijkste 

maatregelen die hiertoe bijdragen. In de volgende paragraaf zullen we daarom inzichtelijk maken wat 

hiervan de gevolgen zijn voor de CO2-footprint van Capgemini. 

 

2.3 Kwantificering van de CO2-uitstoot  

In 2010 zijn er 79.871 reizen geboekt door medewerkers van Capgemini, waarmee in totaal 7.847.042 km is 

afgelegd per trein. De CO2-uitstoot hiervan is berekend op 510 ton. 

 

In tabel 2.1 is te zien dat Capgemini in 2010 volgens de omrekenfactor van ProRail 1.138 ton CO2-uitstoot 

heeft bespaard door het niet reizen met de auto maar met de trein. Als we dit uitrekenen met de getallen 

zoals de NS deze hanteert komen we uit op een lagere nog steeds aanzienlijke besparing van 683 ton CO2. 
 

    Totaal # trein 
KM 

Omrekenfactor 
ProRail* kg 
CO2/km 

Ton CO2e Omrekenfactor 
NS kg CO2/km 

Ton CO2e 

2010 Trein  7.847.042 0,065 510 0,039 306 
  Auto 7.847.042 0,210 1.648 0,126 989 
  Besparing     1.138   683 
2009 Trein  9.346.875 0,065 608 0,041 383 
  Auto 9.346.875 0,210 1.963 0,126 1.178 
  Besparing     1.355   794 

   Tabel 2.1 Besparing CO2-uitstoot door treinreizen i.p.v. auto Capgemini NL 2010  *Omrekenfactoren cf. Handboek CO2-prestatieladder 2.0 p.60/61 
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In onderstaande grafiek 2.1 is te zien dat per saldo de carbon footprint van de totale zakelijke mobiliteit 

met 1% afgenomen is van 4,40 naar 4,36 ton CO2 per medewerker. De grootste componenten van zakelijke 

mobiliteit zijn auto’s en vliegen. Bij de lease-auto’s was een afname zichtbaar, terwijl het vliegverkeer sterk 

steeg. De CO2 uitstoot van lease-auto’s is afgenomen door een daling van zowel het aantal lease-auto’s, 

het aantal gereden kilometers per lease-auto, als het verbruik per kilometer. Er is nog steeds een absolute 

toename te zien in het aantal medewerkers met ABC auto’s en hybride auto’s. Relatief gezien wordt deze 

groep steeds groter omdat het aantal leaserijders is afgenomen.  

 

   
   Grafiek 2.1: Ontwikkeling vervoer 2007-2010 uitgedrukt in ton CO2/e per medewerker 

 

In tabel 2.2 is onder andere te zien dat het totaal aantal treinkilometers na een grote stijging in de eerste 

jaren, het afgelopen jaar niet meer significant is toegenomen.   

 

  2007 2008 2009 2010 

Aantal medewerkers in dienst 4645 4987 6357 5808 

Totaal aantal treinkilometers* 5.550.054 6.655.534 9.346.875 7.847.042 
Gem. aantal trein km per medewerker 1195 1335 1470 1351 
Gem. aantal actieve treingebruikers 735 890 2333 2759 
Gem. aantal trein km per actieve medewerker 7551 7478 4006 2844 

   Tabel 2.2: Kerncijfers treinvervoer Capgemini NL 2007-2010 

   Bron: sociaal jaarverslagen en footprint Capgemini. * taxivervoer is buiten treinkilometers, meegeteld met 

   auto kilometers eigen vervoer. 
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Grafiek 2.2: Totaal aantal treinkilometers Capgemini NL 2007-2010 Grafiek 2.3: Gemiddeld aantal actieve treingebruikers Capgemini NL 

2007-2010 

 

In 2010 is het aantal actieve NS-Business Card reizigers - vooral procentueel – gestegen maar rijdt men 

gemiddeld minder treinkilometers. Een logische verklaring lijkt dat door een toename van het aantal 

treinreizigers ook het aantal kortere treinritten toeneemt. De uitrol van de NS-Business Card onder de oud 

Capgemini BAS collega’s is niet optimaal verlopen waardoor veel BAS mensen niets met hun NS-Business 

Card hebben gedaan. In de verdere uitrol van Het Nieuwe Werken zal hier aandacht aan moeten worden 

besteed. 

 
In de volgende tabel, 2.3, is te zien dat het aantal reizigerskilometers over een jaar bezien per maand 

behoorlijk kunnen verschillen. Hierdoor is te zien dat het reizen direct gerelateerd is aan het aantal 

opdrachten.    

 

 
Tabel 2.3: Aantal reizigerskilometers per maand Capgemini NL 2009-2010 

 

Het aantal actieve gebruikers is meer stabiel en ligt gemiddeld rond de 1000 per maand. Hierbij gaat het 

om het aantal unieke gebruikers dat met NS-Business Card in een bepaalde maand heeft gereisd. Voor de 

meeste maanden in 2010 was dit aantal hoger dan in 2009. 
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Tabel 2.4: Aantal actieve NS-Business Cards per maand Capgemini NL 2009-2010 

 

De daling van het aantal reizigerskilometers, met een stabiel aantal NS-Business Card gebruikers, is het 

gevolg van een daling in de gemiddeld aantal kilometers per rit. Voor de 2e klas is het gemiddeld aantal 

kilometers gedaald van 110 km naar 93 km en voor de 1e klas van 159 km naar 132 km. De verklaring 

hiervoor ligt mogelijk in het beter kunnen matchen van een medewerker bij een 

opdrachtgever/werklocatie dichter bij huis waneer het aanbod van opdrachten groter is. 

 

2.4 Reductiedoelstellingen  

De doelstelling van Capgemini is om het percentage actieve treinreizigers te verhogen. De ambitie die 

Capgemini zich heeft gesteld is dat in 2020 elke medewerker met een NS-businesscard deze ook gebruikt.  

De KPI die half jaarlijks zal worden gemonitord is als volgt geformuleerd: het aantal actieve NS-businesscard 

gebruikers (minimaal 1 treinreis) ten opzichte van het totaal aantal medewerkers met een NS-businesscard.  

 

In 2010 lag het percentage NS-businesscard-gebruikers op 46% (2.759 gebruikers/6.028 kaarthouders).  

Als tussendoelen zijn gesteld 70% in 2012 en 80% in 2015 en het einddoel is dus 100% in 2020. 

 

De invoering en stimulering van de NS-business card is onderdeel van een breder pakket maatregelen in 

het kader van het Nieuwe Werken: 

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
ct

ie
ve

 b
us

in
es

s 
ca

rd
s

Actieve Business Cards per maand

2010

2009

Kader : Maatregelen Nieuwe Werken 

Keuze voor werkplekken:   

Biedt werkplekken aan op diverse locaties, bij de klant, op een Capgemini-kantoor (zogeheten meetingpoints) en indien mogelijk thuis of 

bijvoorbeeld op een NS-lokatie. 
Keuze voor meerdere vervoersmiddelen:  

Leaseauto, pool-Prius, nieuwe leaseconcepten, NS-Business Card, Utrecht Bereikbaar Pas en elektrische fiets. 
Meer ICT-middelen:  
PPT (laptop, microfoon, webcam), communicator, travelPortal, pushmail, bijdrage prive-internetverbindingen, opleidingen en social 
networking. 
Meer flexibiliteit voor medewerker + afspraken met klanten:  
Keuze werklocatie, keuze vervoerswijze, keuze werktijd, job-swapping, verschillende contractvormen en persoonsgebonden 
mobiliteitsbudget. 
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In onderstaande ‘road map’ is te zien in welke stappen Capgemini het nieuwe werken invoert.  

 
Bron: HNW by Capgemini 20100604.pptx 04-06-2010 

 

Inmiddels heeft Capgemini een nieuw plan gepresenteerd: NWW – The next level waarin onder andere 

staat dat het gebruik van de NS- business card nog meer gestimuleerd zal worden door: 

• het zorgen voor bewustwording van de kaart bij de huidige medewerkers  

• gedegen invoering (informatievoorziening) van de kaart bij nieuwe medewerkers. 

Bron: Plan NWW Next level 110512.ppt 12-05-2011 
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3  THIN CLIENT 

Werkplekautomatisering en werkplekbeheer zijn onderdelen van de dienstverlening van Capgemini, waar  

er een direct effect is op het energieverbruik bij de klant, ofwel in de keten. Er zijn hiervoor diverse 

technische oplossingen die Capgemini kan voorstellen, implementeren en beheren. De belangrijkste 

categorieën zijn: Desktops, Thin Clients (gevirtualiseerde desktop) of Laptops. De afweging voor 

energiezuinige laptops wordt mede bepaald door benodigde mobiliteit versus diefstalgevoeligheid. Met 

betrekking tot de ‘vaste’ werkplek biedt de Thin Client een energiezuinig alternatief voor de traditionele 

Desktop, ofwel de Fat Client. 

Capgemini heeft voor een grote klant bij de overheid het concept van de Thin Client voorgesteld en is deze 

oplossing momenteel aan het implementeren. Deze cases heeft deze concrete klant-situatie als referentie. 

 

 

  

De gevirtualiseerde desktop: de nieuwe mogelijkheden 

 

Doordat via dit concept de desktop is gevirtualiseerd, zijn er talloze (nieuwe) mogelijkheden beschikbaar: 

 

• Flexibele werkplek: bij het verbreken van de verbinding met een gevirtualiseerde desktop, wordt deze 

desktop in het rekencentrum vergrendeld (zoals ook een Windows-sessie vergrendeld kan worden). De 

sessie blijft behouden en kan op ieder gewenst moment weer hervat worden wanneer de medewerker 

terugkomt op de fysieke werkplek. Alle eventueel geopende applicaties en/of documenten zijn dan 

weer beschikbaar. De medewerker kan deze sessie echter ook hervatten op iedere andere willekeurige 

groene werkplek, zowel op de eigen vestiging als op alle andere vestigingen. De sessie kan zelfs op een 

ander departement worden hervat. In dit laatste voorbeeld is slechts een pc met een webbrowser en 

internetverbinding benodigd, zodat deze functionaliteit over de hele wereld en dus ook thuis 

beschikbaar is. 

 

• Telewerken: doordat de sessie ook via een webbrowser hervat kan worden, beschikt iedere gebruiker 

met deze oplossing per definitie niet alleen over de basisapplicaties (tekstverwerking, e-mail, 

woordenboeken, browser, etc.) en indien gewenst over alle standaardaanvullingen en over alle 

bedrijfstoepassingen. Voor de medewerker is de look-and-feel gelijk aan die op een werkplek op 

kantoor, zodat de overstap van een huidige telewerkvoorziening naar de nieuwe minimaal zal zijn.  

Omdat geen Terminal Services en/of Citrix XenApp (voorheen Presentation server) benodigd zijn voor 

het aanbieden van KA-applicaties, wordt de beheercomplexiteit van de basisinfrastructuur beperkt tot 

het absolute minimum. 
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3.1 Het principe van de Thin Client 

 

De gevirtualiseerde desktop bestaat uit een groene werkplek van de medewerker die puur en alleen 

toetsenbord en beeldscherminformatie afhandelt. Deze groene werkplek maakt verbinding met een 

intermediair (de broker), die op zijn beurt alle communicatie onderhoudt met de aan de medewerker 

gekoppelde (virtuele) werkplek. De broker fungeert als een soort presentatielaag die tussen de fysieke 

werkplek en de virtuele werkplek in het rekencentrum in staat. Deze werkplek ‘draait’ dus feitelijk in het 

rekencentrum en wordt gehost door een dedicated VMware ESX omgeving. De gebruikte groene werkplek 

staat ook wel bekend als een ultra thin client. De aanduiding ‘ultra’ wijst op het feit dat de cliënt niet over 

 

• Apparaatonafhankelijk: de hierboven geschetste mogelijkheid om via een webbrowser de beschikking 

te verkrijgen over een gevirtualiseerde desktop, speelt in op de behoefte op enig moment 

apparaatonafhankelijk te kunnen gaan werken. Medewerkers met bijvoorbeeld een Apple Mac of een 

privé-pc kunnen deze meenemen naar kantoor om van daaruit een gevirtualiseerde desktop te 

benaderen. Voorwaarde is dan wel dat LAN netwerkapparatuur geschikt is voor toepassing van Network 

Admission Control, zodat beveiliging kan worden gegarandeerd. 

 

• Open Source besturingssysteem: de presentatielaag heeft een dusdanig open karakter dat niet alleen 

Windows clients ‘gepresenteerd’ kunnen worden op de fysieke groene werkplek , maar ook die van 

Linux (onafhankelijk van de distributie) en OpenSolaris. Dit geeft de mogelijkheid, zonder aanpassing 

van de fysieke groene werkplek, op gecontroleerde wijze en volledig parallel aan de Windows 

infrastructuur, een Open Source besturingssysteem te evalueren. Op de gevirtualiseerde Windows 

werkplek kunnen zelfs applicaties aangeboden worden die alleen op het Linux platform beschikbaar 

zijn. Met deze oplossing wordt maximaal ingespeeld op de Open Source en open standaarden behoefte 

van de overheid. 

 

• Opleidingen: deze kunnen door de gevirtualiseerde desktop vele malen eenvoudiger worden 

voorbereid. De opleider kan vanaf zijn eigen groene werkplek  de virtuele opleidings-pc voorbereiden 

door simpelweg over te schakelen van de eigen virtuele desktop naar de virtuele opleidingsdesktop. 

Deze manier van werken bespaart kosten en levert een positieve bijdrage aan de productiviteit. 

 

• Verhuizingen: doordat geen data op groene werkplekken kunnen worden opgeslagen, vinden er minder 

verhuizingen plaats. Dit heeft geresulteerd in lagere on-site supportkosten. Bovendien worden 

gedurende de contractperiode minder kosten gemaakt bij grootschalige verhuizingen. Het is niet nodig 

groene werkplek apparatuur te verhuizen, omdat er geen data op staan. Als de apparatuur al moet 

worden verhuisd, is dit een eenvoudige klus. Het aansluiten van groene werkplekken is bijzonder 

simpel. Ze zijn niet gebruikergebonden en er behoeft niets aan te worden geconfigureerd.  
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een besturingssysteem beschikt dat onderhouden moet worden en dat er geen draaiende componenten als 

een blower of (mini) harddisk in zitten. 

   

 
 
 
 
In de bijgevoegde Engelstalige Capgemini Point of View ‘Integrated Thin-Client Managed Service’ wordt het 

concept van de Thin Client in meer detail uitgelegd. Ook worden hierin de voordelen op het gebied van 

energiebesparing en CO2-reductie duidelijk onder de aandacht gebracht.  

 

Vanuit de branchevereniging ICT-Office en Agentschap NL is er door Tebodin onderzoek gedaan naar het 

energieverbuik van verschillende kantoortoepassingen. In het rapport ‘Ketenkaart ICT-gebruik 

kantoortoepassingen’ van eind 2010 wordt het energieverbruik van Desktops, Laptops en Thin Clients, 

Desktop-printers en Multifunctionals tijdens de productie- en gebruiksfase doorgerekend.  

 

In de nu volgende analyse wordt ingezoomd op de vergelijking tussen de Desktop (bestaande situatie) en 

de Thin Client (geïmplementeerde oplossing). De aannames en berekeningen zoals van deze van toepassing 

zijn de referentiesituatie worden vergeleken met de uitkomsten van de Ketenkaart ICT-gebruik. 

 

Alhoewel de reikwijdte (productie vs. gebruik) en onderliggende aannames (bijv. werkuren, invloed 

koeling/verwarming, CO2-conversiefactor) aanzienlijk verschillen tussen de Ketenkaart en de casus van 

Capgemini, is in beide berekeningen sprake van een forse energie- en CO2-besparing in het geval van de 

Thin Client. 

 

Figuur 3.1: De gevirtualiseerde desktop 
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3.2 Partners in de keten 

Capgemini is als dienstverlener op het gebied van kantoorautomatisering, de verbindende schakel tussen 

de leveranciers van de technische oplossing en de afnemer waar deze oplossing in gebruik wordt genomen. 

Specifiek met betrekking tot de Thin Client is er een aantal leveranciers waar Capgemini mee samenwerkt. 

Aan de gebruikers kant zijn er legio afnemers waarbij deze oplossing kan worden toegepast. 

3.2.1 Leveranciers 

Capgemini heeft een aantal partijen geselecteerd waarmee gezamenlijk naar buiten wordt getreden met 

betrekking tot de implementatie van de gevirtualiseerde werkplek met gebruik van Thin Clients. In de Point 

of View worden als belangrijkste genoemd: Citrix, Sun Microsystems en VMWare. 

 

 
Bron: Capgemini Point of View : Integrated Thin-Client Managed Service 

3.2.2 Afnemers 

Kantoorautomatisering is een belangrijke dienstverlening van Capgemini, waarbij de implementatie en het  

beheer wordt verzorgd voor duizenden werkplekken. Grote klanten zitten bijvoorbeeld bij de overheid of in 

de energiesector. In de volgende kwantificering wordt uitgegaan van een referentie van 2000 werkplekken. 
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3.3 Kwantificering van de CO2-uitstoot 

Voor de kwantificering van de CO2-uitstoot zijn twee invalshoeken vergeleken: de uitkomsten van het 

rapport Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen, opgesteld door Tebodin, en een situatie specifieke 

interne analyse, waarbij op onderdelen gebruik is gemaakt van de EnergyStar rekenmodule van de 

Europese Unie. De scope en opzet van de berekeningen verschilt op een aantal wezenlijke punten:  

• Productiefase: wel meegenomen in de Ketenkaart, niet bij de klantsituatie. 

• Gelijkblijvende posten: beeldscherm en basis server gebruik, alleen meegenomen bij ketenkaart. 

• Verwarming/koeling: verwarming en koeling meegenomen bij ketenkaart, Energystar alleen koeling. 

• Aannamen direct gebruik: werktijden, vermogen desktop/Thin Client (zie detailanalyse in Bijlage 6). 

• CO2-conversiefactor: ICT-ketenkaart hanteert een andere factor dan Handboek CO2-prestatieladder. 

Onderstaand worden de uitkomsten samengevat in tabel 3.1, waarbij wordt verwezen naar de elementen 

uit de  Ketenkaart ICT toepassingen (bovenste deel) en de interne analyse met behulp van Energystar 

(onder), Hierbij wordt het elektriciteitsverbruik (kWh) , het energieverbruik (MJprim) en de CO2-uitstoot (kg 

CO2) weergegeven voor de Desktop en de Thin Client en wordt tenslotte het verschil getoond. De cijfers 

hebben betrekking op één werkplek over de gebruiksperiode van 5 jaar. 

 

 
Tabel 3.1: Energieverbruik Desktop versus Thin Client over gebruiksperiode 5 jaar 

 
Op basis van bovenstaande analyse van Desktop versus Thin Client kan het volgende worden 
geconcludeerd:  
 

Totaal energieverbruik 5 jaar Desktop Thin Client Verschil
Ketenkaart ICT-toepassingen KWh MJprim kgCO2 * KWh MJprim kgCO2 * KWh MJprim kgCO2 * %

Productiefase
Grondstoffen 2.427 1.330 -1.097 -45%
Productie & Assemblage 486 284 -202 -42%
Transport 475 227 -248 -52%
Totaal productiefase 3.388 169 1.841 92 -1.547 -77 -46%

Gebruikfase
PC 900 7.717 193 1.656 -707 -6.061 -79%
Beeldscherm 268 2.297 268 2.297 0 0 0%
Direct gebruik (PC + beeldscherm) 1.168 10.012 461 3.951 -707 -6.061 -61%
Basis servergebruik 990 8.486 990 8.486 0 0 0%
Additioneel servergebruik 0 0 491 4.212 491 4.212 100%
Verwarming 0 0 9 77 9 77 100%
Koeling 4 38 1 5 -4 -33 -87%
Totaal gebruik fase 2.163 18.536 1.224 1.952 16.730 981 -211 -1.806 -243 -20%

Totaal 21.924 1.393 18.571 1.073 0 -3.353 -320 -23%
*CO2-omrekenfactor  Tebodin kgCO2/kWh : 0,566

Totaal energieverbruik 5 jaar Desktop Thin Client Verschil
Interne analyse / EnergyStar KWh MJprim kgCO2 * KWh MJprim kgCO2 * KWh MJprim kgCO2 * %

Gebruikfase
PC 915 7.842 540 175 1.501 103 -740 -6.340 -436 -81%
Beeldscherm
Direct gebruik (PC + beeldscherm) 915 7.842 540 175 1.501 103 -740 -6.340 -436 -81%
Basis servergebruik
Additioneel servergebruik 390 3.343 230 390 3.343 230 100%
Verwarming
Koeling 76,0 651 45 14,5 124 9 -61,5 -527 -36 -81%
Totaal gebruik fase 991,0 8.493 585 579,7 4.968 342 -411,3 -3.524 -243 -41%
*CO2-omrekenfactor Handboek grijs CO2/kWh 0,590
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• Totale CO2-reductie in de keten: tijdens de productie en gebruiksfase is de CO2-emissie van de Thin 
Client per werkplek 320 kg CO2 lager dan bij de Desktop. Voor 2000 werkplekken is dit 640 ton CO2. 
Dit komt overeen met reductie van 23% ten opzichte van de totale uitstoot per werkplek. 
 

• Productiefase: de productie van een Thin Client kost 46% minder energie dan de productie van een 
Desktop. Het verschil is  77 kg CO2 per werkplek, ofwel 154 ton CO2 per 2000 werkplekken. 
 

• Gebruiksfase: de CO2-reductie van een Thin Client ten opzichte van de Desktop is 243 kg CO2 per 
werkplek, wat overeenkomt met 486 ton CO2 per 2000 werkplekken. Afhankelijk van de apparatuur in 
scope van de analyse betekent dit een reductie van 20% of 40%. 
 

• Direct gebruik (afnemer): in het direct gebruik is de Thin Client 80% zuiniger dan een Desktop.            
Dit scheelt ruim 400 (400-436) kg CO2 per werkplek, ofwel ruim 800 ton CO2 voor 2000 werkplekken. 

 

• Server gebruik (datacentrum): het additioneel servergebruik is erg afhankelijk van de klant situatie 
(wanneer er al veel server capaciteit is voor internettoepassingen is, is de additionele capaciteit voor de 
Thin Client beperkt). De ramingen hiervoor lopen uiteen van 278 kg CO2 per werkplek (Ketenkaart) tot  
230 kg CO2 per werkplek (conservatief scenario klant situatie). Voor 2000 werkplekken betekent dit een 
extra energieverbruik en CO2-emissie van ca. 500 ton CO2. NB. Voor de vergelijking wordt uitgegaan van 
grijze stroom, terwijl het datacentrum van Capgemini bijvoorbeeld volledig groene stroom afneemt. 

 

• Verwarming/koeling: hierbij wordt aangegeven dat de effecten erg afhankelijk zijn van het klimaat en 
de mate van isolatie (EPC-norm). De uitkomsten van de Ketenkaart en de berekening volgens Energy-
star verschillen, omdat er bij de Ketenkaart sprake is van een extra energie verbruik door aanvullende 
verwarming (omdat de Thin Client minder warmte afgeeft dan de desktop) en bij Energystar enkel 
rekening wordt gehouden met het energiebesparende effect van minder koeling. 
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3.4 Reductiedoelstellingen  

Momenteel is er binnen de afdeling Green IT, onderdeel van Infrastructure van C. van Zuijlen, een team dat 

zich bezighoudt met het vergroten van de kennis en het vermarkten daarvan op het gebied van de Green 

Desk.  

 

In verband met vertrouwelijkheid van informatie en uit concurrentie-overwegingen is, in samenwerking 

met onze certificerende instelling (KEMA), besloten om onze (reductie-)doelstellingen inzake Green Desk 

niet openbaar te maken. 



 

   23 

REFERENTIES 

[1] Rapport van Tebodin in opdracht van AgentschapNL:  

‘Ketenkaart ICT-gebruik kantoortoepassingen’. Desktops, laptops & thin clients, 28 september 

2010 

[2] Kengetallen CO2-reductie door scheiden van afvalstromen, SenterNovem 2010 

[3] Afvalverwerking en CO2, SenterNovem, maart 2006 

[4] Rapport kenniskring CO2-voetafdruk. Nederlandse spoorketen. Een expertanalyse van de CO2-

effecten in verschillende levensfasen van het totale spoorsysteem. Utrecht, feb. 2011 

[5] Uitgebreide Energie Studie van SenterNovem & DHV 2008 

[6] Corporate Value Chain (Scope 3), Accounting and Reporting Standard, Supplement to the GHG 

Protocol. Corporate Accounting and Reporting Standard (DRAFT FOR STAKEHOLDER REVIEW), 

NOVEMBER 2010 


	inleiding
	Achtergrond
	Waardeketen Capgemini NL
	Relevante categorieën scope 3 emissies

	NS-Business Card – zakelijk verkeer via Ov
	NS-Business Card
	Partners in de keten
	Capgemini
	Openbaarvervoer maatschappij
	Conclusie

	Kwantificering van de CO2-uitstoot
	Reductiedoelstellingen

	Thin Client
	Het principe van de Thin Client
	Partners in de keten
	Leveranciers
	Afnemers

	Kwantificering van de CO2-uitstoot
	Reductiedoelstellingen

	referenties

