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Het blijft toch een wat vreemde gewaarwor-

ding: netwerken tijdens een online conferentie. 

Toch was de kans om weer eens wat mensen 

(virtueel) te kunnen spreken ongetwijfeld een 

van de redenen voor veel mensen om in janu-

ari aan de Kickstart-conferentie deel te nemen. 

Immers, de presentaties bijwonen is mooi, 

maar het ‘echte werk’ komt natuurlijk bij de 

koffie en de lunch. 

Of nee, dit maal toch niet. Dit jaar was er na-

merlijk een interessante aankondiging. Voor 

sommige mensen wellicht wat onverwacht 

kondigden de datacenter- en cloud-industrie 

een initiatief aan dat luistert naar de naam: Cli-

mate Neutral Data Centre Pact. Het doel: data-

centers in Europa dienen in 2030 klimaatneu-

traal te zijn.

Wie al langere tijd in de wereld van sustainabi-

lity en duurzaamheid rondloopt zal misschien 

niet direct onder de indruk zijn geweest van de 

plannen die de sector aankondigde. Men haakt 

in op de Green Deal van Frans Timmerman en 

kondigt een aantal initiatieven aan om de mili-

eu-impact op termijn flink te verminderen. 

Denk aan energiegebruik, waterverbruik maar 

bijvoorbeeld ook eWaste. 

Doordat de plannen sterk lijken op de roadmap 

die de Sustainable Digital Infrastructure Alliance 

(SDIA, in Nederland nauw gelieerd aan Green IT 

Amsterdam) heeft gepubliceerd, was ook ik in 

eerste instantie wat afwachtend. Een paar tele-

foontjes met mensen die betrokken waren bij 

het opstellen van het klimaatneutrale datacen-

terpact stemmen mij echter wel degelijk posi-

tief. Waar de initiatieven die op de website die 

aan dit initiatief is gekoppeld wellicht niet di-

rect die indruk wekken, lijkt het er op dat de 

industrie dit initiatief zeer serieus neemt.

Dat men nu echt werk van duurzaamheid wil 

maken, sluit ook aan bij geluiden die al lange-

re tijd in de sector te horen zijn. Sustainability 

werd lange tijd toch een beetje afgedaan als: 

‘leuk zolang het de business maar niet in de 

weg zit’. Inmiddels komen er echter meerde-

re trends bij elkaar waardoor duurzaamheid 

niet langer enkel en alleen een kostenpost is, 

maar die ook business-voordelen biedt. Net 

als de PUE na enige tijd uitgroeide tot een 

marketinginstrument waarmee datacenters 

en datacenter-eigenaren onderscheidend 

vermogen ten opzichte van de concurrentie 

konden aanbrengen, beschikken we inmid-

dels over de tools om met duurzaamheid en 

het terugdringen van milieu-impact geld te 

verdienen. We kunnen meten aan energie- 

en waterverbruik, er komt steeds meer ken-

nis beschikbaar over nieuwe datacenterappa-

ratuur versus gebruikte systemen - noem 

maar op. De probleemstelling is daarmee in 

belangrijke mate verschoven van ‘hoe krijg ik 

grip op milieu-impact’ naar ‘hoe pas ik op een 

profijtelijke manier de inmiddels ontwikkelde 

kennis en tools toe’? Geld verdienen kan dan 

door kosten te verlagen, maar bijvoorbeeld 

ook door nieuwe vormen van commerciële 

dienstverlening te ontwikkelen.

Daarom ben ik positief over het Climate Neu-

tral Data Centre Pact. Het zou wel eens het 

zetje kunnen zijn dat we nodig hebben om 

duurzaamheid van - zeg maar ‘geitenwollen-

sokkenniveau’ te verplaatsen naar business-

niveau. Want als we ergens geld mee kunnen 

verdienen… 
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COVERFOTO
De komende jaren ontstaan er in Europa 81.500 vacatures voor functies 

in datacenters. Dat blijkt uit een onderzoek van het Uptime Institute. De 

groei in arbeidsplaatsen bedraagt gemiddeld 2 tot 3% per jaar. 

Daarnaast is ook sprake van een uitstroom als gevolg van pensionering 

en mensen die de sector verlaten. Beide trends leveren per saldo dus 

een forse vraag naar datacenterspecialisten op. 
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Midden in de inmiddels derde Coronagolf blaken de Nederlandse datacenters van het 

vertrouwen. De vraag naar datacentercapaciteit blijft groeien. En we zien dat de 

investeringsbereidheid ook eindelijk terugveert.   

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen 

Pb7 Research en DatacenterWorks de activitei-

ten binnen de Nederlandse datacenters kort 

en krachtig in beeld. We meten iedere maand 

of de activiteit de afgelopen drie maanden is 

toegenomen dan wel is afgenomen en wat de 

verwachtingen zijn voor de komende drie en 

twaalf maanden. Het theoretische minimum 

van de Index is “0”, het maximum “100”. Tot 

zover zitten de scores ruim boven de 50, het 

punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in 

evenwicht houden. 

DUTCH DATACENTER INDEX: 
WEERBARE SECTOR VOL 
VERTROUWEN

In februari blikken de datacenterbeslissers te-

rug op de periode van november tot en met 

januari. Nederland in een strenge lockdown en 

heeft de avondklok ingesteld. Hoewel het 

aantal besmettingen afneemt, krijgt de be-

smettelijke Britse variant de overhand. De 

meeste datacenters maken zich echter weinig 

zorgen. Corona zorgt voor een versnelling in 

de adoptie van cloud. Hoewel de on-premises 

footprint daardoor versneld afneemt, groeit 

de vraag naar colocatie zeer sterk door de 

aanbieders van cloud en SaaS. Waar we terug-

kijken op de afgelopen drie maanden, zien we 

dat de index opnieuw een punt klimt. Dat past 

prima bij een doorsnee vierde kwartaal, maar 

blijkbaar ook een vierde kwartaal dat kampt 

met een sterke opleving van een pandemie. 

De extra groei komt geheel voor rekening van 

colocatiebedrijven. Enterprise datacenters (sin-

gle tenant) zetten de geleidelijke krimp van de 

afgelopen jaren verder door.   

Voor de maanden februari tot en met april 

verwachten datacenters een vergelijkbare 

groei van de activiteiten. Het eerste kwartaal 

koelt dit jaar dus niet af ten opzichte van het 

normaal gesproken sterke vierde kwartaal. 

Opvallend is de positieve ontwikkeling op het 

gebeid van investeringen. De investeringsbe-

reidheid heeft sinds de moratoria in en rond 

Amsterdam en vervolgens de opkomst van 

Corona op een relatief laag pitje gestaan. En 

nu neemt die bereidheid eindelijk weer duide-

lijk toe. Desondanks schudden we nog niet 

alle voorzichtigheid van ons af. Colocatie-data-

centers worden steeds afhankelijker van 

groeiende cloud-klanten en zien risico’s in de 

portefeuille van retail colocatie-klanten die er 

bedrijfseconomisch minder goed voor staan. 

De economische uitdagingen zullen veel van 

deze klanten ertoe overtuigen om de on-pre-

mises footprint te verkleinen. Maar ze zijn 

minder happig om op korte termijn met appa-

ratuur te gaan slepen.

  n n

Dutch Datacenter Index

februari 2021

DUTCH DATACENTER INDEX FEBRUARI 2021
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UPTIME INSTITUTE BRENGT VRAAG NAAR DATACENTERSPECIALISTEN IN KAART  

Het Uptime Institute publiceerde onlangs een interessant rapport over 

de ontwikkelingen op de wereldwijde arbeidsmarkt voor datacenter-

specialisten. Het gaat om het document ‘The people challenge: Global 

data center staffing forecast 2021-2025’. 

Wat het rapport erg lezenswaardig maakt is het feit dat het een com-

binatie biedt van voor de hand liggende trends - denk aan: snelle groei 

van specialisten die in een cloud-omgeving werken - maar ook van 

ontwikkelingen die gemakkelijk over het hoofd kunnen worden ge-

zien. Een goed voorbeeld van dit laatste punt is het feit dat enterprise 

datacenters nog altijd de belangrijkste arbeidsmarkt voor datacenter-

specialisten vormen. En dat voorlopig ook nog zullen blijven.

ALGEMENE CIJFERS
De helft van de ondervraagde functionarissen (IT-managers en data-

centermanagers) had in 2020 moeite om vacatures ingevuld te krij-

gen. Ter vergelijking: in 2018 klaagde ‘slechts’ 38% over dit probleem. 

Verder geeft 77% aan dat zij verwachten dat thuiswerken als gevolg 

van Corona nog lang zal blijven. Deze groep verwacht zelfs dat dit over 

2 jaar nog in belangrijke mate het geval zal zijn. Ongeveer eenderde 

(34%) gaf vorig jaar aan dat de opkomst van Artificial Intelligence zal 

leiden tot een kleinere vraag naar datacenterspecialisten. Dat is een 

groei ten opzichte van 2019, toen 29% deze mening was toegedaan. 

Overigens denkt 43% van de IT- en datacentermanagers dat AI wel 

degelijk tot minder werkgelegenheid in datacenters zal leiden, al gaat 

deze groep er wel van uit dat dit fenomeen nog wel even op zich zal 

laten wachten (meer dan 5 jaar). Ook de onderzoekers van het Uptime 

Institute zijn optimistisch over de opkomst van nieuwe technologieën. 

Maar ook zij gaan er vanuit dat het tot na 2025 zal duren voordat we 

hier een duidelijke impact op de werkgelegenheid van gaan zien.

De komende jaren ontstaan er in Europa 81.500 vacatures voor functies in datacenters. Dat blijkt uit 

een onderzoek van het Uptime Institute. De groei in arbeidsplaatsen bedraagt gemiddeld 2 tot 3% per 

jaar. Daarnaast is ook sprake van een uitstroom als gevolg van pensionering en mensen die de sector 

verlaten. Beide trends leveren per saldo dus een forse vraag naar datacenterspecialisten op. 

KOMENDE JAREN 81.500 
VACATURES IN EUROPA

Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2019-2025 en omvat 

de functies die zijn weergegeven in het kader ‘Welke functiegroepen 

en specialismen zijn onderzocht?’. Let hierbij op dat ‘decommissioning’ 

ofwel functies en rollen die te maken hebben met het uit gebruik ne-

men van datacentercapaciteit hier niet onder vallen. Dat lijkt logisch, 

immers: de behoefte aan datacentercapaciteit groeit nog altijd fors. 

Toch klopt dat niet helemaal, aangezien wel degelijk datacenters - zeg 

maar - ‘afgeschakeld’ worden, met name enterprise datacenters.

‘SILVER TSUNAMI’
Een van de problemen waar we met name in West-Europa en de Ver-

enigde Staten mee te maken krijgen, is wat de onderzoekers noemen 

een ‘silver tsunami’. Met andere woorden: een vloedgolf aan datacen-

terspecialisten die met pensioen gaan. Dit verklaart natuurlijk ook 

Figuur 1
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Figuur 3

meteen waarom de groei in aantallen arbeidsplaatsen met 2 tot 3% 

bescheiden is, maar de vraag naar personeel in Europa toch ruim 

80.000 bedraagt. Met andere woorden: het gros van de vacatures zal 

ontstaan doordat mensen uitstromen en niet zozeer doordat we veel 

nieuwe posities creëren.

In figuur 1 is weergegeven welke rol de in het kader genoemde func-

tiegroepen spelen bij de 5 hoofdgebieden die we bij een datacenter 

kunnen onderscheiden: strategische eisen en wensen bepalen, ont-

werp, bouw, ingebruikname en de operatie. In figuur 2 is te zien hoe 

groot de wereldwijde werkgelegenheid zich ontwikkelt. In 2019 zaten 

we met een ‘global’ arbeidsmarkt voor datacenterspecialisten die 1,9 

miljoen groot was. Dit jaar zal dit aantal gegroeid zijn tot circa 2,06 

miljoen. En aan het einde van de door het Uptime Institute gehan-

teerde onderzoeksperiode zal de teller op 2,3 miljoen staan. Daarbij is 

overigens iedere keer sprake van aantallen FTE ofwel ‘full time equi-

valents’. Overigens is de vraag naar datacenterpersoneel niet gelijk-

matig over de wereld verdeeld. Met name in Azië is de netto vraag 

(dus uitbreiding plus vervanging) met 140.000 zeer fors. 

Figuur 2

SOORTEN EN TYPEN
Het grootste deel van de vraag komt voor rekening van operations-

medewerkers. Daarnaast zien we dat er ook een behoorlijke vraag is 

naar medewerkers die ontwerprollen op zich kunnen nemen voor zo-

wel nieuwe als bestaande datacenters (renovaties). De verdeling naar 

regio’s is weergegeven in figuur 3.

In figuur 4 zijn de arbeidsmarktontwikkelingen ten aanzien van enter-

prise datacenters, cloud-voorzieningen en colocatie-faciliteiten weer-

gegeven. Hierbij valt natuurlijk meteen de groei van de arbeidsmarkt 

voor cloud op. Terwijl colocatie vrijwel geen groei te zien geeft. Het 

meest opvallend is echter de omvang van de werkgelegenheid bij en-

terprise datacenters. Als de voorspellingen van het Uptime Institute 

uitkomen, dan is zelfs in 2025 de markt voor datacenterspecialisten in 

enterprise-datacenters nog altijd beduidend groter dan die voor cloud-

faciliteiten. Sterker nog, in 2025 is enterprise ongeveer even groot als 

cloud plus colo.

ONTWIKKELING ENTERPRISE DC'S
Waar komt dit door? Daar heeft het Uptime Institute een paar aardige 

alinea’s aan gewijd. Allereerst geldt dat het aantal enterprise-facilitei-

ten nog altijd veel groter is dan de cloud- en colo-voorzieningen. Ze 

zijn veelal wat kleiner, waardoor ook weinig mogelijkheden bestaan 

om van schaalvoordelen gebruik te maken. Daarnaast investeren de 

categorieën ‘cloud’ en ‘colo’ in de regel veel meer geld in efficiency. 

Denk aan op software gebaseerde monitoring en automatisering van 

beheer en monitoring. Dit betekent dat men vaak minder medewer-

kers nodig heeft.

Toch zou het volgens de onderzoekers niet terecht zijn om de ontwik-

kelingen enkel en alleen met deze punten te verklaren. Enterprise da-

tacenters worden zelf namelijk ook steeds efficiënter. Steeds meer 

grote organisaties rationaliseren hun datacenteraanpak en consolide-

ren meerdere kleinere faciliteiten naar een of enkele grote voorzienin-

gen. Dat maakt langzaam maar zeker economies of scale mogelijk en 

daarmee een vermindering van de personeelsbezetting. Bovendien 

gaan meer en meer enterprises over op een hybride aanpak waarbij 

interne faciliteiten worden gecombineerd met outsourcing via coloca-

tie en hosting.  

OPLEIDINGSEISEN
Tenslotte figuur 5. Hierin is te zien wat de verwachtingen zijn ten aan-

zien van het opleidingsniveau die aan de diverse specialismen zijn ge-

koppeld. De onderzoekers stellen daarbij een paar dingen vast die 

weliswaar interessant zijn, maar niet per definitie nieuw. Allereerst 

vervullen mensen met een soms zeer afwijkende opleiding dezelfde 

rollen of functies. Ook is het niet perse nodig dat datacenterspecialis-

ten (zeer) hoog opgeleid zijn. Een formele opleiding is ook niet altijd 

nodig, terwijl tegelijkertijd wordt vastgesteld dat er heel wat zij-instro-

mers zijn. Met andere woorden: mensen die in andere bedrijfstakken 

bijvoorbeeld beheer en monitoring van industriële installaties hebben 

gedaan, blijken in de praktijk prima een vergelijkbare rol te kunnen 

vervullen binnen een datacenter.
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Figuur 4

EXTERNE INVLOEDEN
Iedere voorspelling staat bloot aan externe invloeden, waarvan som-

mige onverwacht kunnen ontstaan. Daarom hebben de onderzoekers 

ook een aantal van dit soort aspecten in hun on-

derzoek benoemd. Het gaat om:

-  Automatisering en AI - Dat dit soort technologie 

impact zal hebben staat vast. De vraag waar 

veel analisten het echter niet eens over zijn is 

hoe heftig die impact zal zijn en hoe snel die 

voelbaar zal zijn.

-  De opkomst van edge - Edge is natuurlijk een 

trend waar we bij DatacenterWorks al jaren over 

schrijven. Slechts 1 op de 5 voor dit onderzoek 

ondervraagde managers geeft echter aan dat zij 

verwachten dat dit tot een duidelijke impact op 

de werkgelegenheid zal leiden. De v raag is of dit 

klopt.
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WELKE FUNCTIEGROEPEN EN SPECIALISMEN ZIJN ONDERZOCHT?
- Business support

- Strategie

- Ontwerp

- Constructie

- Operations engineering

- IT-hardware

- Networking en connectiviteit

- Controle en monitoring

- Operations

MEER WETEN?
U kunt zelf het rapport ‘The people challenge: Global data center 

staffing forecast 2021-2025’ hier downloaden:

https://uptimeinstitute.com/global-data-center-staffing-

forecast-2021-2025

Figuur 5

-  Bedrijfskritische applicaties met 24/7-support - Dit aspect is extra ac-

tueel tijdens deze pandemie. Aan de ene kant groeit de afhankelijk-

heid van bepaalde applicaties en is 24/7 ondersteuning nodig - wat 

meer vraag naar mensen zou kunnen betekenen. Maar door Corona 

werken veel supportmensen thuis en lijkt er sprake te zijn van een 

groeiende flexibiliteit. En dat kan juist weer tot een vermindering van 

de vraag leiden. Het is dus afwachten hoe dit punt zich de komende 

jaren ontwikkeld.

-  Ontwikkelingen ten aanzien van ontwerpmethoden - Het aantal data-

centers groeit nog altijd.  Ook worden bestaande faciliteiten op basis 

van nieuwe concepten uitgebreid of aangepast. Er wordt sneller en 

anders ontworpen en gebouwd. Bijvoorbeeld via modulaire bouw-

blokken. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op de werk-

gelegenheid.

-  Vergrijzing - Tenslotte de vergrijzing. Met name in Europa en de VS 

speelt dit punt. De onderzoekers verwachten dat de eerder genoem-

de ‘silver tsunami’ niet zo heftig zal zijn. Eerder zien zij een vertrek 

van oudgedienden dat uitgesmeerd zal zijn over een aantal jaren. 

Hierdoor krijgen nieuwkomers de kans vrijkomende functies in te 

nemen en bovendien te leren van de ervaringen van collega’s die 

vaak al heel lang als datacenterspecialist actief zijn.
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RESULTATEN VAN LEAP-PROJECT BEKEND GEMAAKT:

Hiermee boekt datacenter-energiebespa-

ringscoalitie ‘LEAP’ (Lower Energy Accelerati-

on Program) haar eerste aantoonbare succes 

in het doel om het energieverbruik met 20 

tot 40 procent te reduceren in de komende 

drie jaar. De positieve resultaten van de pilots 

bij onder andere Schiphol, KPN, Rabobank en 

de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

zijn inmiddels actief gedeeld met de partijen 

in de LEAP-coalitie. Het actief delen van de 

resultaten, aan de hand van informatie, in-

structie- en trainingsmateriaal, de zoge-

naamde ‘Happy Flow Manual’, moet de over-

stap naar brede ingebruikname van de 

energiezuinige ecomodus snel en efficiënt 

toepasbaar maken voor iedere organisatie.

10 JAAR MJA3
De afgelopen tien jaar hebben ICT-energie-

efficiëntieprogramma's in Nederland, zoals 

de MJA3-ICT, geleid tot energie-efficiënte da-

tacenters. De vraag naar energie in de ICT-

sector zal de komende jaren toenemen als 

gevolg van een enorme toename van data-

verkeer. LEAP is een initiatief om energie-ef-

ficiëntie van datagebruik met behulp van ICT 

Een coalitie van bedrijven en overheden uit de Amsterdamse datacenterketen heeft de 

afgelopen maanden een energiebesparing gerealiseerd van 10 procent. Dit is gerealiseerd door 

dataservers, zonder prestatieverlies, in de ‘spaarstand’ te laten draaien. Met andere woorden: 

de powermanagement-functionaliteit van servers optimaal toe te passen.

‘POWER MANAGEMENT 
MAAKT DATASERVERS
10 PROCENT ZUINIGER’

verder te optimaliseren. Overheden, bedrij-

ven en kennisinstellingen trekken hierin sa-

men op om in een hoger tempo een duurza-

me digitale economie te realiseren.

“Uit deelname aan deze pilot blijkt dat je met 

een kleine inspanning een energiebesparing 

van 10 tot 13 procent voor elkaar krijgt. Dat is 

echt bijzonder. Het is vooral een kwestie van 

je instellingen nog eens nalopen en zorgen 

dat je servers draaien als ze ook echt perfor-

mance moeten leveren. De angst dat daar-

door je prestaties worden beïnvloed, is onte-

recht”, aldus Mark Spronk, Senior Project 

Manager bij Schiphol.

EERSTE ENERGIE-OPTIMALISATIESLAG GEMAAKT
Het aantal fysieke servers dat momenteel in 

Nederland actief is, ligt boven de miljoen. In 

dit onderzoek is naar 60 daarvan gekeken. 

Om deze dataservers in eco-modus te zetten, 

is geen technologische vernieuwing nodig. 

Het is een instelling die de klanten van data-

centers zelf kunnen activeren in de hardware 

of de software, maar waar nog niet optimaal 

gebruik van wordt gemaakt.

Uit de pilots blijkt dat power management 

een gemiddelde besparing van 10% ople-

vert. Daarnaast blijkt dat beter gebruik van 

virtualisatie (taken samenvoegen in minder 

servers) kan resulteren in een nog groter ef-

fect. De pilots toonden aan dat veel server 

capaciteit onbenut is en dat door virtualisatie 

beter in te zetten het aantal servers omlaag 

kan. Dit bespaart zowel energie als materiaal. 

“Virtualisatie en consolidatie van 10 of meer 

van deze onderbenutte servers is gemakke-

lijk te doen en leidt tot veel hogere energie-

besparingen dan door alleen powermanage-

ment toe te passen op elke individuele 

server. 

Bovendien leidt het tot financiële besparin-

gen en minder gebruik van kritieke materia-

len. Kort gezegd betekenen deze technieken 

dat bestaande servers meer werk verrichten, 

waardoor er minder fysieke servers hoeven 

te draaien in een datacenter.”, aldus Jelle Eric 

de Vries, Sustainability Advisor bij KPN. De 

combinatie van virtualisatie en powerma-

nagement lijkt de beste mogelijkheden te 

bieden voor energiebesparing van dataser-

vers.



DCW FEBRUARI
15

DCW FEBRUARI
DUURZAAMHEID

AUTEUR 
VAN DE REDACTIE

 ■

‘ONDANKS DAT SOMMIGE BEDRIJVEN ZICH WEL DEGELIJK 

BEWUST ZIJN VAN DE WINST DIE ENERGIEBESPARING KAN 

OPLEVEREN, BLIJFT HET OP GROTE SCHAAL DAADWERKELIJK 

ACTIVEREN VAN DEZE MODUS TOT NU TOE UIT’

HANDLEIDING VOOR POWERMANAGEMENT EN 
VIRTUALISATIE
Ondanks dat sommige bedrijven zich wel de-

gelijk bewust zijn van de winst die energie-

besparing kan opleveren, blijft het op grote 

schaal daadwerkelijk activeren van deze mo-

dus tot nu toe uit. Dat heeft drie redenen: een 

gebrek aan technische kennis over de kansen 

van virtualisatie, onterechte vooroordelen 

over prestatieverlies bij gebruik van power-

management en een gebrek aan prioriteit en 

“We zijn erg verheugd dat we kunnen laten 

zien dat het toepassen van powermanage-

ment op dataservers leidt tot een directe ver-

laging van het energieverbruik van servers 

met gemiddeld 10 procent. Zonder prestatie-

verlies. Daarmee kan opgeteld energie ter 

waarde van 61.000 Nederlandse huishou-

dens worden bespaard. Een mooie eerste 

stap in een proces waarbij de focus vanaf nu 

verschuift van optimalisatie op basis van be-

staande technologie naar onderzoek en ont-

wikkeling van nieuwe technologie, circulaire 

ICT-inkoop en gedistribueerde oplossingen. 

Vernieuwende ontwikkelingen en innovaties 

die ons dichterbij een duurzame digitale eco-

nomie brengen.”, aldus Marjolein Bot, Energy 

Lead bij de Amsterdam Economic Board.

beleid. LEAP gaat organisaties helpen de stap 

naar powermanagement te zetten door de 

‘Happy Flow Manual’ toegankelijk te maken, 

die met de hardware vendoren is opgesteld. 

Een simpel eerste stappenplan waarmee alle 

organisaties die beschikken over dataservers, 

in eigen kantoor of in een datacenter, power-

management leren activeren en zich bewust 

worden van de kansen van virtualisatie en 

energie-efficiënter te werken.

OPLOSSINGEN
WAAR JE ÉCHT
BLIJ VAN WORDT?

FIBER OPTICS

THE EXPERT APPROACH
Ontdek nu de oplossingen en service voor je datacenter waar je écht blij van
wordt. Van een snelle levering tot de perfecte installatie. Wij fi xen het voor je.
Hierbij gaan onze experts heel ver om jou extra blij te maken. Nieuwsgierig?
mulder-hardenberg.com/nl/blij

CABLE MANAGEMENT LABELING (AS A SERVICE)
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RONALD KOK (ALL IT ROOMS) OVER BESCHIKBAARHEID BEWAKEN EN INTERESSANTE 
INZICHTEN VERZAMELEN: 

Monitoring is van groot belang voor serverruimtes. "Met behulp van 

monitoring kan je veel sneller en beter acteren op mogelijke storingen 

in apparatuur. Denk aan een probleem met de koeling of stroomvoor-

ziening", zegt Kok. Door het vroegtijdig opmerken van signalen die 

wijzen op mogelijke problemen kan ICT-downtime worden voorko-

men. "Via onze monitoringsdienst All-BaaS (Beheer as a Service) krij-

gen wij data uit serverruimten van klanten direct beschikbaar, zonder 

dat de klant ons eerst nog toegang hoeft te geven of gegevens hoeft 

toe te sturen. We zien daardoor direct of er een storing is en kunnen 

direct handelen.”

ZICHT OP DE TOTALE IMPACT
In datacenters is heel veel techniek samengebracht op een beperkt 

aantal vierkante meters. “Alles hangt met elkaar sa-

men, wat betekent dat een verstoring in een ap-

paraat ook op een andere locatie in de server-

ruimte tot problemen kan leiden. Op de juiste 

manier monitoren zorgt ervoor dat je een alles-

omvattend beeld hebt van de serverruimte, 

waardoor we goed zicht hebben op de totale 

impact van een verstoring."

Sommige problemen kunnen op afstand wor-

den verholpen, bijvoorbeeld door instellin-

gen van een UPS, een PDU of een koelin-

stallatie aan te passen. “Moet een 

monteur op locatie aan de slag? Dan 

gaat deze goed voorbereid en met de 

Allerlei factoren kunnen de beschikbaarheid van een serverruimte in gevaar brengen. 

Monitoring helpt niet alleen bij het tijdig opmerken en aanpakken van problemen, maar 

kan ook interessante inzichten opleveren die problemen helpen voorkomen. Directeur van 

All IT Rooms Ronald Kok legt uit waarom monitoring van cruciaal belang is, waarom dit 

specialistisch werk is en welke problemen hij in de praktijk bij klanten tegenkomt.

‘MONITORING DATACENTERS 
IS SPECIALISTISCH WERK’

juiste informatie op pad. Het probleem kan hierdoor sneller en effec-

tiever worden aangepakt, wat belangrijk is in een missiekritieke om-

geving."

SPECIALISTISCH WERK
Klanten kunnen hun datacenter ook zelf monitoren, wat volgens Kok 

zeker niet ideaal is. "Het monitoren van de serverruimte wordt dan 

neergelegd bij een ICT-professional of -manager. Zij zijn gespeciali-

seerd in ICT en weten bijvoorbeeld precies hoe een server werkt en 

alles van de software die daarop draait. Zij hebben vaak echter geen 

specifieke kennis van serverruimtes, wat het correct duiden van 

alarmmeldingen en waarschuwingen moeilijk maakt. Wat betekent 

het bijvoorbeeld in de praktijk als de temperatuur in de serverruimte 

oploopt? Of als de UPS een foutmelding? Het is specialistisch werk dat 

kennis en inzicht vereist."

All IT Rooms ziet het in de praktijk vaak fout gaan. "Een voorbeeld is 

een klant die zelf de monitoring op zich had genomen en waarbij ge-

durende de nacht een chiller uitviel. De klant beschikte over twee chil-

lers, dus in eerste instantie leidde dat niet direct tot problemen. Pas 

‘VEEL KLANTEN SCHATTEN NIET ALLEEN 

DE CAPACITEITSBEHOEFTE TE HOOG IN, 

MAAR OOK DE CAPACITEITSGROEI IN 

DE TOEKOMST’
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aan het begin van de volgende werkdag ontvin-

gen wij een melding van de klant over de uitge-

vallen chiller. Terwijl onze monteur op weg was 

naar de klant, viel echter ook de tweede chiller 

uit. De serverruimte zat hierdoor volledig zonder 

koeling.  Deze ernstige storing had voorkomen 

kunnen worden indien wij 's nachts al een mel-

ding hadden ontvangen van de uitgevallen chiller 

en direct hadden kunnen ingrijpen. Snel schakelen 

is cruciaal. "

MELDINGEN WORDEN NIET ALTIJD BEGREPEN
In andere gevallen worden alarmmeldingen wel 

tijdig opgemerkt, maar niet juist begrepen. "Zo 

komen wij situaties tegen waarbij meerdere 

alarmmeldingen over een oplopende tempera-

tuur correct zijn uitgestuurd, maar simpelweg 

door de beheerder zijn weggedrukt. Dit kan ech-

ter duiden op ernstige problemen en vereist juist direct ingrijpen."

Kok noemt het niet verwonderlijk dat ICT-professionals in veel geval-

len niet over de juiste kennis en benodigde tijd beschikken voor het 

adequaat monitoren van serverruimtes. "Voor monitoring is veel in-

houdelijke kennis nodig. ICT-professionals hebben een forse workload 

op hun bureau liggen, zeker in de huidige tijd. Vaak hebben zij dan ook 

simpelweg geen tijd voor het monitoren van de serverruimte", aldus 

Kok. "Eigenlijk neem je als organisatie een flink risico als je de monito-

ring van je serverruimte zelf oppakt."

INTERESSANTE INZICHTEN
Monitoring kan waardevolle gegevens opleveren, die veel inzicht bie-

den in de eigen IT-behoeften. "Naarmate je een serverruimte langer 

monitort, verzamel je steeds meer data over het gebruik en de capa-

citeitsbenutting van de ruimte. Dat kan enorm helpen bij het vormge-

ven van het ICT-beleid van de klant. Is een nieuwe serverruimte echt 

noodzakelijk, of is het uitbreiden van de bestaande ruimte ook een 

optie? Hoeveel capaciteit is er in de praktijk echt nodig?"

"Over het algemeen kunnen klanten dergelijke vragen niet goed be-

antwoorden. Veel klanten schatten niet alleen de capaciteitsbehoefte 

te hoog in, maar ook de capaciteitsgroei in de toekomst. Zij krijgen 

hierdoor een serverruimte die simpelweg te groot bemeten is, daar-

door niet de optimale performance kan bereiken en leidt tot onnodige 

investeringen en te hoge operationele kosten. Het inzicht dat monito-

ring oplevert voorkomt dit", zegt Kok. 

FUNDAMENT AFSTEMMEN OP DE DAADWERKELIJKE BEHOEFTE
Via All-BaaS monitort All IT Rooms de serverruimtes van een groot 

aantal klanten. De inzichten die het bedrijf hiermee verzamelt zet het 

in bij het adviseren van klanten. "Met behulp van deze gegevens kun-

nen wij klanten die een nieuw datacenter willen bouwen een realis-

tisch beeld geven van de capaciteitsbehoefte en capaciteitsgroei die 

zij kunnen verwachten. Hoeveel vermogen per rack hebben vergelijk-

bare serverruimten in soortgelijke branches? Welke groei in capaci-

teitsbehoefte laten deze klanten zien? Met behulp van dit inzicht kan 

het fundament van het datacenter veel beter worden afgestemd op 

de praktijk.”

Dit levert grote besparingen op. "Bij een gemeente hebben we bij-

voorbeeld de capaciteit van het datacenter gehalveerd. Hoewel de 

gemeente twijfelde of het hierdoor in de toekomst voldoende capaci-

teit beschikbaar zou hebben voor de beoogde groei, waren wij hiervan 

zeker. All IT Rooms heeft het risico daarom voor zijn rekening geno-

men en de garantie geboden dat ook in de toekomst voldoende capa-

citeit beschikbaar is. Nu, een paar jaar later, blijkt dat de capaciteit van 

het datacenter nog steeds ruim voldoende is."

Met het oog op veiligheid is de monitoringsapparatuur die All IT Rooms 

in het datacenter van de klant plaatst altijd gescheiden van de appara-

tuur van de klant. "Onze apparatuur en software draait op een geseg-

menteerd netwerk, dat niet is verbonden met het netwerk van de 

klant. Ook maken we gebruik van een eigen en beveiligde internetver-

binding. Klanten kunnen meekijken in dit monitoringsysteem op basis 

van user-based-access."

BEHEER UITBESTEDEN
Naast monitoring verwacht All IT Rooms dat klanten in de toekomst 

steeds vaker ook het beheer willen uitbesteden. "We zien in de prak-

tijk dat klanten tegen capaciteitsproblemen en een krappe arbeids-

markt blijven aanlopen. Het beheer van een datacenter kan veel tijd in 

beslag nemen. Door het uitbesteden van het beheer aan een externe 

partij kunnen deze schaarse ICT-professionals worden ingezet voor ta-

ken die meer toegevoegde waarde opleveren voor de business. We 

verwachten dat de vraag hiernaar in de toekomst dan ook stijgt."
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SAMENWERKING VAN DATACENTER- EN CLOUD-INDUSTRIE

Het ‘Climate Neutral Data Centre Pact’ voor-

ziet in een zelfregulering dat in samenwer-

king met de Europese Commissie is ontwik-

keld. Het ondersteunt zowel de Europese 

Green Deal, die tot doel heeft Europa tegen 

2050 tot het eerste klimaatneutrale conti-

nent ter wereld te maken, als de Europese 

Datastrategie door Europese datacenters te-

gen 2030 klimaatneutraal te maken.

GREEN DEAL
Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzit-

ter van de Europese Commissie voor de Euro-

pese Green Deal: “Burgers in heel Europa ge-

bruiken steeds meer technologie voor hun 

dagelijkse leven. Zij willen deze technologie, 

ook om een duurzame toekomst voor mens 

en planeet veilig te stellen. De belofte van 

vandaag van belangrijke delen van de data-

industrie is een belofte aan de samenleving 

en vormt een welkome eerste stap op weg 

Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben 

vooraanstaande datacenter en cloud bedrijven het Klimaatneutrale 

Datacenter Pact in het leven geroepen. Dit gebeurde tijdens 

de KickStart Europe 2021 conferentie. Vijfentwintig bedrijven 

en zeventien verenigingen hebben ingestemd met een 

initiatief tot zelfregulering, om de datacenters in Europa tegen 

2030 klimaatneutraal te maken. Bedrijven die zich bij het 

Pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste spelers 

in de Europese industrie op het gebied van datacenter- en 

cloudinfrastructuur. Dit is een historisch en ongekend engagement 

van een industrie om proactief leiding te geven aan de overgang 

naar een klimaatneutrale economie.

SECTOR LANCEERT KLIMAATNEUTRAAL  DATACENTER-PACT

naar het verwezenlijken van onze gemeen-

schappelijke ambities voor een slimme en 

duurzame toekomst.“

Stijn Grove, directeur van de DDA (Dutch Data 

Center Association): “Datacenters zijn het 

fundament van onze steeds digitaler wor-

dende economie en samenleving. De CO-

VID-19 pandemie heeft verdere digitalisering 

alleen maar versneld. Het is essentiële infra-

structuur die nodig is om elk gebied slimmer, 

efficiënter en dus duurzamer te maken. Hoe 

sterker het digitale fundament van een land, 

hoe toekomstbestendiger ze is. Kijk naar 

smart cities, thuiswerken, thuis leren, slimme 

energiesystemen en deeleconomie, die zon-

der de groei van datacenter- en cloudinfra-

structuren onmogelijk zijn. Met dit zelfregu-

leringsinitiatief verplichten we onszelf om als 

industrie de energietransitie te helpen ver-

snellen”.

ONDERTEKENAARS KLIMAATNEUTRALE DATACENTER PACT
Dit zijn de partijen die het Klimaatneutrale 

Datacenter Pact hebben ondertekend:

Cloud providers & data center operators:

- 3DS Outscale (Dassault Systèmes)

- Altuhost

- Aruba

- Atos

- AWS (Amazon Web Services)

- CyrusOne

- Data4

- Digiplex

- Digital Realty/Interxion

- Equinix

- FlameNetworks

- Gigas

- Google

- Ikoula

- Iron Mountain

- Ilger

- Infloclip

- Irideos

- ITnet

- LCL

- Leaseweb

- NTT

- OVHcloud

- Register

- Scaleway

- Seeweb

RUGGEGRAAT
Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud 

Community: “Met cloud infrastructuur, de 

ruggengraat van de digitale economie van de 

Europese Unie, is onze industrie gecommit-

teerd aan het idee dat we allemaal een cen-

trale rol moeten spelen in de aanpak van de 

klimaatverandering. Deze verbintenis ligt ten 

grondslag aan een routekaart voor de Euro-

pese industrie voor cloudinfrastructuur om 

tegen 2030 klimaatneutrale diensten aan 

klanten aan te bieden”.

Ambitieuze doelen
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Commentaar

intro

Branche organisaties:

- CISPE

- European Data Centre Association

- Cloud28+

- Cloud Community Poland

- Danish Cloud Community

- Datacenter Industrien

- Data Centre Alliance

- Dutch Cloud Community

- Dutch Data Center Association

- Dutch Hosting Providers Association

- Eco

- EuroCloud Croatia

- EuroCloud France

- France Datacenter

- Host in Scotland

- IKT-Norge

- ISPConnect

- TechUK

Het zelfreguleringsinitiatief stelt ambitieuze doelstellingen vast die de essentiële over-

gang van Europa naar een groenere economie zullen vergemakkelijken. Het verbindt de 

ondertekenaars ertoe ervoor te zorgen dat hun datacenters klimaatneutraal zijn door am-

bitieuze meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebie-

den:

–  Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen

– Inkoop van 100% koolstofvrije energie

– Prioriteit geven aan waterbesparing

–  Recycling en reparatie van servers

–  Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken

De Europese Commissie zal twee keer per jaar toezicht houden op de vooruitgang die 

wordt geboekt bij het realiseren van klimaatneutrale datacenters.

Kijk hier voor meer informatie over het nieuwe ‘Climate Neutral Data Centre Pact’: www.

climateneutraldatacentre.net.

EEN SERVICE
WAAR JE BLIJ
VAN WORDT?

OMDAT HET JE GELD EN TIJD BESPAART 
Met labeling as a service in samenwerking met Brady, labelen en registreren we 
al jouw bekabeling met zorg en liefde. Je bespaart direct in de aanschaf van een 
printer en de opleiding van personeel. En dat geldt niet alleen voor hyperscalers. 
Nieuwsgierig? mulder-hardenberg.com/nl/verliefd 

Met labeling as a service in samenwerking met Brady, labelen en registreren we 
al jouw bekabeling met zorg en liefde. Je bespaart direct in de aanschaf van een 
printer en de opleiding van personeel. En dat geldt niet alleen voor hyperscalers. 

LABELING (AS A SERVICE)

MH_2020_advertentie.indd   2MH_2020_advertentie.indd   2 21/10/2020   11:1621/10/2020   11:16



20
DCW FEBRUARI
MARKTONTWIKKELING

MET NAME 5 TRENDS ZULLEN IMPACT HEBBEN

TREND 1: CLOUD-NATIVE INFRASTRUCTUUR KRIJGT DE OVERHAND
Digitale bedrijfsmodellen worden steeds meer gedreven door moder-

ne software stacks en maken uitgebreid gebruik van open-source en 

cloud-native technologieën. In een notendop kan je cloud-native uit-

leggen als een software-ontwikkeling waarbij het gebruik van cloud 

computing en principes zoals microservices, API-first, containers en 

DevOps wordt gestimuleerd. Wij voorspellen dat voor een software-

gedefinieerde infrastructuur automatisering de vuistregel wordt: alles 

wat geautomatiseerd kan worden, móet via slimme software ook ge-

automatiseerd worden. In 2021 zal snelle verspreiding en adoptie van 

cloud-native technologieën plaatsvinden in praktisch elke laag van de 

infrastructuur.  

TREND 2: EDGE-FIRST AANPAK ZORGT VOOR INNOVATIEGOLF
“In 2023 wordt meer dan 50% van de door bedrijven geproduceerde 

data gecreëerd en verwerkt buiten het datacenter of de cloud. In 2019 

was dit minder dan 10%”, aldus de analisten van Gartner. We maken 

alsmaar meer gebruik van de edge, zowel voor ons werk als privé. Dit 

betekent dat het rekenproces zich steeds meer verplaatst van gecen-

traliseerde datacenters, naar een gedistribueerde, verbonden infra-

structuur op edge-locaties, dichtbij de plaats van datacreatie en data-

consumptiebronnen.

Wat gaan we daar in 2021 van merken? Wij voorspellen een aanhou-

dende impuls in edge-first implementaties en een golf van technolo-

gische innovaties in de infrastructuurstack als gevolg hiervan. Be-

trouwbaar schakelen en orkestreren van gedistribueerde infrastructuur 

was (en is) een complex proces. Dankzij nieuwe innovaties wordt deze 

complexiteit aan de edge aangepakt. 

De digitale infrastructuur gaat de komende jaren flink veranderen, meent Justin 

Dustzadeh, Chief Technology Officer van Equinix. In dit artikel benoemt hij de in zijn 

ogen 5 belangrijkste trends die de datacenterindustrie in de gaten moet houden. 

DIGITALE INFRASTRUCTUUR 
GAAT KOMENDE JAREN 
STERK VERANDEREN 

TREND 3: 5G-REVOLUTIE GAAT NET ZO INVLOEDRIJK ZIJN AL BREEDBAND 
DESTIJDS
We voorspellen dat na verloop van tijd de overgang van draadloos 

naar 5G net zo’n grote verandering zal zijn als van telefoonlijn naar 

breedband. 2021 wordt dan ook het jaar waarin bedrijven overwegen 

5G op te nemen in hun infrastructuurontwerp. Gebruik van hoogwaar-

dig 5G vereist een fysieke infrastructuur die zich optimaal uitstrekt tot 

aan de digital edge. De combinatie van deze nieuwe digitale infra-

structuur en bestaande macro-edge datacenters vormt straks een 

krachtig architectonisch model, waarbij enorme hoeveelheden data 

en gedistribueerde computing resources beschikbaar worden met een 

lagere latency. 

TREND 4: AI VERHUIST NAAR DE DIGITALE EDGE
AI is zeker geen nieuw concept, maar het biedt wel veel kansen voor 

machine- en deeplearning. Volgens IDC besteedt in 2022 80% van de 

bedrijven die overgaan op een hybride bedrijfsmodel, vier keer meer 

aan een AI-geschikte en veilige edge-infrastructuur. Deze infrastruc-

tuur wordt gebruikt om flexibel te reageren en realtime inzichten te 

krijgen. De hoeveelheid computing die gebruikt wordt in de grootste 

zelflerende-AI’s is enorm toegenomen. Na een kleine vier maanden 

(3,5 maand) verdubbelt dit zich telkens en de AI-algoritmische effici-

entie verdubbelt elke zestien maanden. Bij deze snelheden is de twee-

jarige verdubbelingsperiode van Moore kinderspel. Verbeteringen in 

zowel hardware- als algoritmische efficiëntie zorgen er bovendien 

voor dat meer AI-workloads kunnen worden uitgevoerd met minder 

hardware en minder verwerkingsbronnen. Deze veranderingssnelheid 

zal alleen maar toenemen in 2021 en daarna, gezien de adoptie van 

AI, uitbreiden in alle sectoren. 
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‘ALLES WAT GEAUTOMATISEERD KAN 

WORDEN, MÓET VIA SLIMME SOFTWARE 

OOK GEAUTOMATISEERD WORDEN’

TREND 5: STERKE TOENAME VAN DUURZAME, GRID-POSITIEVE 
DATACENTERPROJECTEN
Nu de wereldwijde klimaatcrisis verergert, veranderen organisaties 

hun beleid. Waar veel bedrijven eerst vooral probeerden negatieve 

impact te vermijden, ligt de focus nu op het creëren van positieve 

veranderingen. In 2021 zullen we de eerste stappen zien richting de 

eerste grote ‘grid- en duurzaamheids’ positieve datacenterprojecten. 

Tot op heden beheren veel datacenterbedrijven hun energieverbruik 

en corresponderende koolstofuitstoot via ontwerpinnovaties en ener-

gie-efficiëntiemaatregelen. 

Meerdere operators zijn een stap verder gegaan en hebben zich toe-

gewijd tot 100% hernieuwbare energie en koolstof neutraliteit. Een 

aantal daarvan zijn in overeenstemming met de Green Deal van de 

Europese Unie (EU), die pleit voor volledige koolstofneutraliteit in data-

centers in 2030. Verwacht wordt dat in 2021 de digitale economie ver-

der zal uitbreiden en versnellen, waardoor datacenters een essentiële 

rol krijgen. Ze krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om een positie-

ve impact te hebben op het milieu. Deze trend zal de innovatie van 

datacenters versnellen en een cruciale rol spelen voor grid-positiviteit. 

Het vermindert de belemmeringen waarmee leveranciers  bij het ont-

wikkelen van platforms voor bedrijfskritische datacenterfaciliteiten 

worden geconfronteerd aanzienlijk.  ■
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NIEUW PROJECT GERICHT OP DATA CENTER FACILITIES OPERATION TECHNOLOGY

Deze ICS-systemen zijn volgens OCP vaak 

ontworpen met het oog op beschikbaarheid 

in plaats van het beperken van beveiligingsri-

sico's of kwetsbaarheden. “Dit heeft geleid 

tot een unieke beveiligingsuitdaging in meer-

dere industrieën, van productie tot datacen-

ters”, schrijft OCP in een nieuwsbericht. “We 

merken dat dit soort apparatuur vaak de ba-

sisprincipes van beveiliging mist. Security 

fundamentals zoals moderne communica-

tie-, authenticatie- en autorisatiemechanis-

men die we zouden verwachten van kritieke 

apparatuur die op een netwerk is aangeslo-

ten, ontbreken vaak.”

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT
Dit nieuwe subproject wordt geleid door Joey 

Arato van Facebook en Jon Littel van Google.

Beveiligingsproblemen met dit type appara-

tuur zijn niet uniek voor datacenters, maar 

komen voor in meerdere industrieën, zoals 

manufacturing en energie. “Door de inspan-

ningen van meerdere organisaties en be-

drijfstakken te bundelen, kunnen we begin-

Open Compute Project heeft een nieuw project opgezet gericht op 

Datacenter Facilities Operation Technology Security. Dit kortweg DCF-OTS 

genoemde subproject is gericht op de industrial control systems die gebruikt 

worden voor het besturen van datacenters. 

OCP RICHT ZICH OP 
VEILIGE OPERATIE 
BINNEN DATACENTERS

nen met een duidelijke toename van de 

beveiliging van deze systemen en omgevin-

gen. De scope van het project is gericht op 

communicatie, authenticatie, monitoring en 

beheer”, aldus OCP.

Om te beginnen concentreert de werkgroep 

zich op de vraag hoe een fysieke basisbevei-

ligingsstandaard eruit zou zien voor een da-

tacenter, welke soorten communicatiestan-

daarden en -protocollen het beste veilige  ■

communicatie van deze apparatuur mogelijk 

maken en hoe we deze het beste kunnen 

controleren op beveiligingsproblemen.

Daarbij kijkt men naar 3 onderwerpen:

-  Construction Security - onder eliding van 

Marcello Campos (Roxtec)

-  Monitoring and Logging - onder aanvoering 

van Eehern Wong (Google)

-  Communications - geleid door Steve Scott 

(Facebook) 
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NIEUW ONDERZOEK AON:

Voor de uitbraak van de corona-crisis kwam een 

pandemie of een grote gezondheidscrisis bij 82% 

van de organisaties wereldwijd niet eens voor 

in de top tien belangrijkste risico’s. De uitbraak 

van COVID-19 is voor veel organisaties een flinke 

wake-up call. Ook als het gaat ops hun beleid rond 

ICT en datacenters. 

‘COVID-19 FLINKE WAKE-UP CALL 
VOOR RISICOMANAGEMENT’

 ■

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Reprioritizing Risk and Resilience For a 

Post-COVID-19 Future’ van Aon, een dienstverlener op het gebied van 

onder andere risicoverzekeringen. Eind 2020 werd hiervoor aan ruim 

500 risicomanagers, CFO’s en CRO’s uit 41 landen en verschillende sec-

toren gevraagd hoe zij de corona-crisis hebben gemanaged, of zij hun 

zakelijke prioriteiten opnieuw hebben ingedeeld en wat de impact op 

risicomanagement was binnen hun organisatie.

TOE AAN HERZIENING
Dat een pandemie of grote gezondheidscrisis laag op het risicoregister 

stond van veel organisaties, bleek eerder al uit Aon’s Global Risk Ma-

nagement Survey 2019, waarin dit risico op plaats zestig stond van in 

totaal 69 geïdentificeerde risico’s. Het is dan ook geen verrassing dat 

de risico-infrastructuur van veel organisaties niet goed voorbereid was 

op een dergelijke crisis en dat veel organisaties aanvankelijk niet goed 

wisten wat te doen toen COVID-19 toesloeg.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat er grote regionale verschillen zijn 

in de mate waarop organisaties voorbereid waren en een plan hadden 

klaarliggen voor een pandemie. In de APAC-regio was dit voor 52% 

van de respondenten het geval, tegenover 31% voor Noord-Amerika 

en slechts 27% in de EMEA-regio en 21% in Latijns-Amerika. Een ver-

klaring hiervoor is de eerdere ervaring die de Aziatische landen had-

den met pandemieën zoals SARS of de varkensgriep.

RISICO- EN CRISISMANAGEMENT
Volgens Alex van den Doel, managing director bij Aon’s Global Risk 

Consulting, is door de huidige crisis een grondige evaluatie van de in-

richting van risico-, continuïteits- en crisismanagement noodzakelijk: 

“We staan slechts aan het begin van een langetermijnevolutie in risico- 

en crisismanagement. Resilience van bedrijven wordt een onderschei-

dende factor.”

Organisaties kunnen leren van de manier waarop landen in de APAC-

regio na eerdere pandemieën plannen maakten voor een nieuwe ge-

zondheidscrisis. Tegelijkertijd is er meer nodig, omdat de coronacrisis 

ook zorgt voor nieuwe risico’s of een toenemende dreiging van be-

staande risico’s. Doordat veel mensen thuis werken, is er bijvoorbeeld 

een grotere dreiging van cyberincidenten doordat de afhankelijkheid 

van digitale platformen is toegenomen.

“Organisaties moeten echt aan de slag met een grondige herziening 

van hun risicomanagementstrategie. Corona is de wake-upcall, maar 

organisaties moeten echt met een breder perspectief kijken naar alle 

bestaande risico’s met grote impact, zoals cyber, geopolitiek, leveran-

ciersketen, klimaatverandering en zogenoemde longtailrisico’s; nieu-

we risico’s met een kleine kans, maar met een grote impact”, legt Van 

den Doel uit.

Platinalaan 10   |   5234 GH ’s-Hertogenbosch
+31 88 222 8600 - INFO@ABATO.NL

NOODSTROOM
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DE CLOUD BIEDT DE OPLOSSING

We lezen veel over cybersecurity-problemen en veel van de lezers zul-

len nu achterover gaan leunen aangezien zij gebruik maken van cloud-

oplossingen en dit risico daarmee beperken en de verantwoordelijk-

heid daarvan in ieder geval bij een andere partij hebben gelegd. En ja, 

het aantal lokale servers is in de afgelopen jaren flink gedaald en de 

cloud opslag daarmee gestegen.

Toch blijft er bij veel bedrijven 1 server altijd nog hardnekkig in de 

hoek staan, de server of recorder voor camerabeveiliging. Vaak onder 

het stof, in een hoekje, zonder laatste updates, maar met een open 

verbinding naar het netwerk (port forwarding), want we willen de 

beelden van die camera uiteraard wel via onze mobiele telefoon kun-

nen bekijken. 

DATA-INTENSIEF
Een van de redenen waarom camerabeveiliging vaak een on premise-

oplossing blijft is omdat men vaak niet weet dat camerabeveiliging in 

de cloud ook mogelijk is en veilig kan worden ingezet voor B2B-oplos-

singen. Daarnaast werken de bestaande cloud-camerasystemen vaak 

met slechts een paar specifieke camera’s waardoor bedrijven came-

ra’s zouden moeten vervangen op het moment dat ze cloud-camera-

beveiliging zouden willen. 

Tot slot was tot een aantal jaren geleden camerabeveiliging het do-

mein van de fysieke beveiligingsafdeling van een bedrijf in plaats van 

de IT-securityafdeling. Zo werd er minder over cloud-oplossingen ge-

dacht. Onbekend maakt onbemind van beide kanten. Fysieke beveili-

gingsafdelingen wisten niet waar ze op moesten letten bij cloud-spe-

cificaties en IT-securityafdelingen gingen er vanuit dat cloud voor 

camera’s gewoonweg niet bestond. 

Eagle Eye Networks zorgt voor slimme cloud-camerabeveiliging en cloud-toegangscontrole die ervoor 

zorgt dat alles op cybersecure wijze beveiligt blijft. Toch blijft er bij veel bedrijven 1 server altijd nog 

hardnekkig in de hoek staan, de server of recorder voor camerabeveiliging. Vaak onder het stof, in een 

hoekje, zonder laatste updates maar met een open verbinding naar het netwerk (port forwarding) want 

ja we willen de beelden van die camera uiteraard wel via onze mobiele telefoon kunnen bekijken.

HOE MOET EEN DATACENTER 
FYSIEK BEVEILIGD WORDEN?

Op zich is dit alles ook niet vreemd aangezien het streamen van came-

rabeelden naar de cloud een ander project is dan een transformatie 

van telefonie naar VoIP. Video is namelijk het meest data-intensieve 

stuk om te streamen naar de cloud. De eerste vraag die daarbij gesteld 

moet worden is dus bandbreedte. Als een winkel 5 camera’s naar de 

cloud streamt en daarmee de kassa ‘platlegt’, dan ben je natuurlijk 

verder van huis als bedrijf. 
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ARCHITECTUUR
Eagle Eye Networks heeft daarom een innovatieve architectuur ont-

wikkeld die het streamen van alle modellen camera’s eenvoudig en 

veilig maakt. De veiligheid staat daarbij voorop, cyberveiligheid wel te 

verstaan. De oprichter van Eagle Eye Networks, Dean Drako, heeft in 

het verleden Barracuda Networks gebouwd, bekend van de spamfil-

ters en firewalls. Toen hij zocht naar een goede cloud-oplossing voor 

camera’s, kon hij deze niet vinden en besloot daarom zelf een product 

te bouwen, Eagle Eye Cloud VMS. De key van dit product bestaat uit 2 

unieke zaken die hij in het product wilde hebben. Enerzijds was dat de 

mogelijkheid om met alle cameramodellen en -fabrikanten te kunnen 

werken om op die manier een open platform te bouwen. Anderzijds 

om een oplossing te vinden voor het bandbreedte probleem.

De architectuur die hij ontwikkelde is te zien in figuur 1. De Eagle Eye 

Bridge vormt daarin de kern waarbij zowel bandbreedtemanagement 

wordt geregeld alsmede de mogelijkheid om 3500 cameramodellen 

zowel analoog als op IP gebaseerd aan te sluiten en te streamen naar 

de cloud. Het bandbreedtemanagement wordt gedaan door beelden 

tijdelijk lokaal op te slaan totdat er capaciteit is de beelden door te 

sturen naar de cloud, bijvoorbeeld ‘s avonds. 

[TK]SAMENWERKING CAMERAMANAGER
Interessant is dat Eagle Eye Networks gebruikt maakt van eigen rack 

en stack space in datacenters in plaats van het onderbrengen van de 

data bij AWS of Azure. De reden hiervan zit opnieuw in de aard van 

video wat ontzettend veel data kost om op te slaan. Inmiddels slaat 

Eagle Eye Networks video op in wereldwijd 11 datacenters.

In de zoektocht van Dean Drako naar een veilige manier van cloud 

streaming van camera’s, stuitte hij op een partij, uit Nederland nota-

bene. Al in 2004 startte Rishi Lodhia en Tijmen Vos met het ontwik-

kelen van camerabeveiliging in de cloud. Zij hadden dezelfde filosofie 

met betrekking tot datacenters. “Je kunt in video pas echt een goed 

product maken als je de hele customer experience kunt meenemen 

en dus eigen datacenterontwikkeling. Zo had Nederland op datacen-

tergebied in 2005 al in primeur door wereldwijd als eerste camerabee-

lden op te slaan in de cloud.” 

Van een samenwerking kwam het op dat moment niet aangezien het 

bedrijf van Lodhia en Vos - CameraManager geheten - net gekocht 

waren door Panasonic en zo wereldwijd de cloud-divisie voor Panaso-

nic was gaan leiden. Het Japanse bedrijf zag al snel in dat alleen het 

leveren van hardware niet voldoende zou zijn om waarde toe te voe-

gen in de toekomst. 

In 2017 besloot CameraManager in zee te gaan met Eagle Eye Net-

works. Dit was de start van de nauwe samenwerking. Het Amster-

damse CameraManager-product had inmiddels een grote klantenbase 

variërend van ziekenhuizen in Nederland waar baby’s op neonatale 

afdelingen gezien konden worden door hun ouders thuis tot grote 

smart city-projecten. Onlangs werden in Mexico City 14.000 camera’s 

overgezet naar de cloud, compleet met integratie van alarmknoppen 

op smartphones en op straat. Daarnaast had Eagle Eye Cloud VMS door 

de propositie van eenvoudig bandbreedtemanagement en de moge-

lijkheid om met alle camera’s samen te werken, een grote opmars 

gemaakt in Amerika bij onder andere retail, logistics en Horeca. Maan-

delijks handelt het platform inmiddels als meer dan 1 miljard events af.

[TK]IUITGEBREID
Inmiddels is het bedrijf flink uitgebreid mede dankzij een investering 

van 40 miljoen dollar van Accel Ventures uit Silicon Valley. Tijmen Vos 

is aangesteld als Global Head of Product. Zijn kennis en kunde van de 

afgelopen 15 jaar zal gebruikt worden om de volgende stap te maken 

in het bedrijf, het toevoegen van meer Analytics en AI op het platform.

Vos: “Datacenters hebben een enorme vlucht genomen in de afgelo-

pen jaren en Nederland heeft hierin een prominente positie. Bijna alle 

bedrijven hebben belangrijke data in de Cloud staan en daarom wordt 

de beveiliging van Datacenters steeds belangrijker. Tja, en als je busi-

ness cloud is, wil je toch op alle gebieden achter dat product staan 

en zou je ook de fysieke beveiliging in de cloud willen hebben.” 
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GROTE KANSEN VOOR DATACENTERS, MAAR PRAKTIJKERVARING ONTBREEKT NOG 

Onlangs gaven Katrien Schütz (staatszzsecretaris van economische Za-

ken, Arbeid en Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württem-

berg, en Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de Provincie 

Noord-Brabant voor Economische Zaken, Onderwijs en Kennisontwik-

keling, het startschot voor het eerste Duits-Nederlandse Fieldlab Digi-

tal twin. Weliswaar opgezet voor de industrie biedt dit field lab ook 

voor de datacentersector interessante kansen om digital twin-techno-

logie van dichtbij te bestuderen. 

IN SOFTWARE NABOUWEN
Bij digital twin-technologie wordt een fysieke omgeving exact in soft-

ware nagebouwd. Daarmee ontstaat een digitaal model van de wer-

kelijkheid - bijvoorbeeld een zaal in een datacenter of zelfs een com-

plete datacenter-site. Vervolgens kan dit digitale model met behulp 

van tools  variërend van what if-simulaties tot machine learning en AI 

worden geanalyseerd. Op die manier kan vooraf de impact van maat-

regelen of aanpassingen worden bekeken. Daarmee kunnen beheer, 

de dagelijkse operatie maar bijvoorbeeld ook onderhoudsschema’s 

drastisch verbeterd worden. Het Nederlands-Duitse field lab dat nu 

geopend is, heeft dan ook nadrukkelijk de bedoeling om de uitwisse-

ling en toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) 

tussen bedrijven te bevorderen.

POTENTIEEL VAN DIGITALISERING
De zogeheten smart industry is op dit gebied al een stuk verder dan de 

datacenterbranche. Goed dus om te kijken wat de kansen en ontwik-

kelingen zijn die in de industrie worden ontdekt. "De digitale tweeling 

is de sleuteltechnologie van de toekomst om het potentieel van de 

digitalisering in bedrijven te benutten", zegt Ineke Dezentjé, voorzitter 

van het Nederlandse Smart Industry Programma, dan ook. Professor 

Daniel Palm, projectmanager aan de Baden-Württembergse kant, 

voegt hieraan toe: "Een digitale tweeling staat voor de verbinding van 

Digital twin-technologie biedt ook voor datacenters grote kansen. We staan in 

datacenterland echter pas aan het begin van deze ontwikkeling. In de industrie is men 

echter al verder. Alle aanleiding dus om ontwikkelingen in die sector als de start van het 

eerste Nederlands-Duitse FieldLab Digital Twin op de voet te volgen.

EERSTE FIELDLAB DIGITAL 
TWIN VAN START

de echte en de digitale wereld. Het is een digitaal beeld van echte 

machines, producten of systemen zoals fabrieken of organisaties met 

hun eigenschappen, condities en gedrag. Een digitale tweeling kan 

worden gebruikt voor een snellere detectie van systeemtoestanden, 

voor het voorspellen van toekomstig gedrag en voor een efficiëntere 

planning. Vooral bij de planning spelen machine learning en kunstma-

tige intelligentie een grote rol bij het nemen van de juiste beslissin-

gen."

De mogelijkheden voor bedrijven en in de waardeketens zijn enorm. 

Met name middelgrote en kleine bedrijven (MKB) worden echter ge-

confronteerd met de vele uitdagingen bij het ontwerp, de toepassing 

en het gebruik van digitale tweelingen en kunstmatige intelligentie. 

De kwesties en onzekerheden hebben betrekking op bedrijfsmodel-

len, technologieën, beveiligingsaspecten, software, integratie, compe-

tenties van werknemers en toegang tot objectieve informatie. Deze 

aspecten maken het moeilijk om de potentie van digitale tweelingen 

daadwerkelijk te realiseren

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR DIGITAL TWINS 
De oprichting van een gezamenlijk Nederlands-Duits Fieldlab ‘Artificial 

Intelligence for Digital Twins (AI4DT)’ is een eerste stap om deze uitda-

gingen aan te gaan. Fieldlabs zijn omgevingen waarin bedrijven en 

onderzoeksinstellingen intelligente industriële oplossingen kunnen 

ontwikkelen, testen en implementeren. Het zijn plekken waar deskun-

digen fysiek of virtueel samenkomen met ondernemers en zich bezig-

houden met de praktische toepassing van oplossingen. Het zijn net-

werken van kennisinstellingen, onderwijs, overheid en commerciële 

bedrijven die samen komen op een specifiek technisch onderwerp.

Het AI4DT-netwerk bestaat uit bedrijven, experts en technologie aan-

bieders die elkaar regelmatig ontmoeten, informeren en ervaringen 
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‘EEN DIGITALE TWEELING STAAT VOOR DE 

VERBINDING VAN DE ECHTE EN DE DIGITALE WERELD’

delen tijdens gezamenlijke evenementen. Hiervoor is een b2b-samen-

werkingsplatform permanent beschikbaar op www.ai4dt.com voor 

b2b-matchmaking activiteiten en virtuele evenementen. Daarnaast 

kunnen oplossingen worden gedemonstreerd op de fysieke locaties in 

het project, de Brainport Industry Campus Eindhoven en de Werk150 

- de fabriek op de campus van de Universiteit van Reutlingen.

ONDERSTEUNING
De oprichting en uitvoering van het AI4DT-netwerk wordt niet alleen 

ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, Arbeid en 

Huisvesting van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg en de Ne-

derlandse provincie Noord-Brabant, maar ook door het Fraunhofer In-

stituut voor Productietechniek en Automatisering (IPA), het Steinbeis-

Innovationszentrum, alsmede door regionale netwerken zoals het 

Nederlandse Smart Industry-programma en de Alliance Industrie 4.0 

uit Baden-Württemberg, en adviesorganen zoals het Steinbeis Europa 

Zentrum.

"De verbinding tussen twee van de meest innovatieve regio's in Eu-

ropa stelt ons in staat om de potentie van digitale tweeling technolo-

gie en de kunstmatige intelligentie met gebundelde krachten beter te 

benutten. Het netwerk van bedrijven en innovatiepartners uit Baden-

Württemberg en Brabant opent een scala aan mogelijkheden voor 

onze economie", zegt Katrin Schütz, staatssecretaris van het ministerie 

van Economische Zaken, Arbeid en Huisvesting van Baden-Württem-

berg, die de grensoverschrijdende activiteit toelicht. Martijn van Gruijt-

huijsen, gedeputeerde van Economische Zaken, Onderwijs en Kennis-

ontwikkeling van de Nederlandse provincie Noord-Brabant voegt 

hieraan toe: "Er is een groot aantal zeer succesvolle partnerschappen 

tussen beide regio's. De succesvolle samenwerking in de productie 

van chip apparatuur tussen ASML - de Nederlandse leverancier van li-

thografiesystemen, Trumpf en Zeiss is gewoon de bekendste. Trumpf 

levert de lasers en Zeiss de optiek voor de EUV-systemen van ASML. 

We hebben meer van dit soort voorbeelden nodig - vooral in de MKB-

sector".

De focus van het initiatief ligt op de grensoverschrijdende netwerkvor-

ming van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de twee regio's, het 

ondersteunen van gezamenlijke kennis en innovatie ontwikkeling en 

ten slotte kennisoverdracht.
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NOODSTROOMSPECIALIST IS ONONTBEERLIJK BIJ DE BOUW OF UITBREIDING VAN EEN DATACENTER

De groeiende vraag naar netwerkcapaciteit vraagt steeds 

meer van datacenters. Logisch dus dat zij nadrukkelijk 

kijken naar hun infrastructuur. Welke uitbreiding een 

datacenter ook doet, de continuïteit mag nooit in het 

geding komen. Daarvan zijn immers tienduizenden 

klanten afhankelijk. Om die reden is bij de bouw 

en inrichting van een datacenter de inzet van een 

noodstroomspecialist onontbeerlijk. “Kies altijd 

iemand die rekening houdt met toekomstige groei 

en uitbreiding van je datacapaciteit”, benadrukt 

Daan Preijde van Abato Motoren, fabrikant van 

noodstroomaggregaten in Den Bosch.

‘STROOMUITVAL IN 
DATACENTER HOEFT 
GEEN NACHTMERRIE 
TE ZIJN’

AUTEUR 
VAN DE REDACTIE
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Stroomuitval in het datacenter. Het is zonder 

twijfel de nachtmerrie van elke hosting pro-

vider. De impact van een stroomstoring in 

een datacenter is gigantisch. Tienduizenden 

klanten zijn in een klap onbereikbaar en kun-

nen ook na de stroomuitval nog hinder on-

dervinden van herstelwerkzaamheden. Om 

nog maar niet eens te spreken van eventueel 

dataverlies. “Stroomuitval hoeft echter geen 

nachtmerrie te zijn”, stelt Daan Preijde. Het 

vraagt volgens hem wel om de juiste voorbe-

reidingen door deskundige noodstroomspe-

cialisten.

REDUNDANTIE 
“Stroom is er altijd. Althans, daar gaan we 

vanuit. Onze Westerse wereld is helemaal in-

gericht op een 24 uurseconomie, die -het 

woord zegt het al- altijd blijft draaien. 

Stroomuitval kun je dus niet gebruiken. Maar 

het komt helaas wel voor. Het elektriciteits-

net is immers flink belast. En dat wordt in de 

toekomst niet minder als Nederland ook nog 

haar gasloze ambitie waarmaakt. Daarbij 

komt nog de elektrificatie van het vervoer. 

Kortom, het stroomnet wordt steeds uitge-

breider en de stabiliteit zeker niet altijd meer 

vanzelfsprekend. Daarnaast is er de groeien-

de vraag naar netwerkcapaciteit die een gi-

gantische druk legt op datacenters om hun 

infrastructuur up-to-date te houden”, vertelt 

Preijde. Om die reden is het volgens hem van 

belang dat datacenters goed nadenken over 

redundantie in zowel hun infrastructuur, als in 

de processen om hun klanten en gebruikers 

optimaal van dienst te kunnen zijn. “Op 8 ja-

nuari jongstleden was er ook bijna een Euro-

pese black out.”

HOE WERKT NOODSTROOM?
Noodstroom biedt een betrouwbaar alterna-

tief voor de primaire stroomvoorziening van 

het openbare elektriciteitsnet. Welke alterna-

tieve noodstroom in een datacenter reali-

seerbaar is, hangt af van diverse factoren. 

ICT-apparatuur verdraagt in elk geval geen 

onderbreking in de stroomvoorziening. Om 

die reden is de basis in een datacenter altijd 

een UPS. Dit onderbrekingsvrij voedingssys-

teem kan 5 tot 30 minuten zonder onderbre-

king stroom leveren. Daarachter plaats je een 

noodstroomaggregaat die langdurig in nood-

stroom kan voorzien. Preijde legt uit hoe dit 

werkt: “Een moderne UPS is modulair opge-

bouwd. Dat geeft de gebruiker de hoogste 

flexibiliteit, een besparing op energiever-

bruik, lagere onderhoudskosten en een snel-

le hersteltijd. Ideaal natuurlijk voor in een 

datacenter. Elke UPS is voorzien van een 

energieopslagvoorziening, meestal zijn dat 

batterijen. Doorgaans levert de batterij bij 

stroomuitval 5 tot 30 minuten no-break 

stroom. In deze tijd start het noodstroomag-

gregaat op. Hiervan heb je net zolang stroom 

totdat je brandstof op is. Deze werkt immers 

op een motor.” Momenteel wordt er ook ge-

keken naar waterstof als energiedrager. 

VOORUITKIJKEN
Roel Vos heeft als specialist vanuit Abato Mo-

toren al jaren ervaring met zowel het produ-

ceren en leveren als het onderhouden van 

noodstroomaggregaten. “Wij snappen hoe 

belangrijk het is dat een noodstroomaggre-

gaat zijn werk optimaal doet wanneer dit 

noodzakelijk is. We zeggen het niet alleen, 

maar tonen het ook aan in de praktijk via al-

lerlei testen. Bij de plaatsing van een nood-

stroomaggregaat houden we verder reke-

ning met alle belangrijke processen en 

onderdelen van een datacenter, inclusief alle 

ICT-apparatuur (via de UPS) en koelvoorzie-

ningen. Belangrijke elementen zijn de brand-

sofopslag, de ventilatie en de rookgasafvoer. 

Ook met de warme zomers is een goed wer-

kende koelsysteem belangrijk. Breng dus 

voor de aanschaf en implementatie zulke za-

ken goed in kaart. Wil je voorkomen dat je 

noodstroomvoorziening niet toereikend is bij 

uitbreiding van je datacapaciteit, is het van 

belang dat je een noodstroomspecialist al in 

de bouw van je datacenter aanhaakt voor het 

juiste noodstroomadvies”, benadrukt hij. 

ONE-STOP-SHOP VOOR NOODSTROOM
Abato heeft vele verschillende typen en sa-

menstellingen van noodstroomaggregaten, 

variërend van 1kVA tot 3000 kVA en groter. 

“We ontwerpen, engineeren, bouwen, instal-

leren en onderhouden de generatorsets zelf. 

In onze werkplaats in Den Bosch of op locatie 

zelf. Doordat we ook fabrieksimporteur zijn, 

hebben we een interessant kostenvoordeel. 

We hebben daarnaast ervaring in maatwerk 

energiesystemen en -processen. Daarmee 

zijn we een aantrekkelijke one-stop-shop 

voor alle denkbare noodstroomvoorzienin-

gen. We kunnen aggregaten ook in een con-

tainer plaatsen, zodat de installatie niet ten 

koste gaat van kostbare binnenruimte.” 

Abato bouwt in haar werkplaats in Den Bosch 

aggregaten met hoofdzakelijk Moteurs Bau-

douin dieselmotoren. “Een gerenommeerd 

Frans merk met Weichai als moedermaat-

schappij dat wereldwijd met een hele snelle 

opmars bezig is.” De moderne M33 en M55 

motoren van 600 tot en met 3300 kVA gene-

reren een CO2-uitstoot die 10% lager ligt en 

een stikstofuitstoot van wel 15% beneden de 

gangbare merken! Dit komt mede doordat de 

motoren vrij recent van de tekentafel geko-

men zijn. Deze motoren kunnen ook met 

HVO-diesel uit de voeten (Hydrogenated Ve-

getable Oil). Hiermee verminder je als data-

center je CO2-voetafdruk.” Deze motoren zijn 

gecertificeerd volgens de ISO 8528-1 DCP 

(Data Center Power) norm. Deze recente 

norm is speciaal bedoeld voor generatorsets 

in datacenters.”   

NOODGEVAL IN HET DATACENTER 
"Goed testen is de basis van het creëren van 

zekerheid. In elk geval beschikken we over 

een eigen storingsdienst en back-up aggre-

gaten. Onze specialisten hebben ervaring in 

generatorsets, maar weten bijvoorbeeld ook 

hoe om te gaan met de brandstofinstallatie. 

Tot nu toe hebben we altijd onze vier-uurs-

on-site-response-belofte waargemaakt. Met 

vele honderden aggregaten in onderhoud is 

dat een mooie prestatie. Ook zijn onze mon-

teurs VCA*, ISO-9001 en NEN3140 gecertifi-

ceerd. We zijn 24/7 bereikbaar, 365 dagen in 

het jaar, een contract is aan te raden maar 

niet zonder meer nodig. Op elke minuut van 

de dag helpen onze ervaren medewerkers je 

aan de beste oplossing.”
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PARTIJEN WILLEN KENNIS SNELLER BESCHIKBAAR MAKEN VIA SOFTWARE EN TOOLS

“Nooit eerder was de digitale infrastructuur 

in Nederland belangrijker dan in deze tijd van 

COVID-19”, zegt Anwar Osseyran, oprichter 

van Green IT Amsterdam. “Op dit moment 

zijn zowel de economie als het sociale leven 

van veel mensen volledig afhankelijk van da-

tacenters en netwerken. De Nederlandse di-

gitale infrastructuur is van uitstekende kwali-

teit en ondersteunt ons land 24/7 - ook 

tijdens deze pandemie. Toch mogen we niet 

vergeten dat de impact op het milieu en bij-

voorbeeld het energieverbruik van deze in-

frastructuur aanzienlijk is. Via onze samen-

werking met SDIA willen we beter gebruik 

maken van de kennis die we hebben ontwik-

keld om de milieu-impact van datacenters en 

netwerkinfrastructuren verder te verminde-

ren, zonder concessies te doen aan presta-

ties, beschikbaarheid of innovatiekansen.”

EUROPEAN REACH, LOCAL IMPACT
Green IT Amsterdam speelt al jaren een be-

langrijke rol in het ontwikkelen van kennis 

Green IT Amsterdam en SDIA slaan de handen ineen. Beide organisaties hebben een sterke focus op 

het verduurzamen van de digitale infrastructuur. Samen willen ze innovatieprojecten op het gebied van 

duurzaamheid initiëren of hier aan deelnemen. Daarnaast gaan beide organisaties samenwerken om de 

kennis en technologie die zij ontwikkelen zo snel mogelijk commercieel 

beschikbaar te maken voor de markt. Bijvoorbeeld door startups te 

creëren die software, clouddiensten en andere tools ontwikkelen en 

verkopen die door datacenters en andere partijen kunnen worden 

gebruikt om hun digitale infrastructuur groener te maken.

GREEN IT AMSTERDAM EN 
SDIA BUNDELEN KRACHTEN

om de digitale infrastructuur van ons land te 

verduurzamen. De Sustainable Digital Infra-

structure Alliance (SDIA) werd in 2019 in 

Duitsland gelanceerd. "Ook wij zijn erg gefo-

cust op mogelijkheden om de digitale infra-

structuur verder te vergroenen", zegt Max 

Schulze, voorzitter van SDIA. “Onze focus ligt 

niet alleen op Duitsland, maar ook op andere 

landen binnen de EU. We willen onze krach-

ten bundelen met organisaties als Green IT 

Amsterdam om nauw samen te werken aan 

het ontwikkelen van kennis, technologie en 

tools die de digitale infrastructuur van alle 

lidstaten van de EU ten goede komen. We 

noemen dit: European Reach, Local Impact."

Het opzetten van een partnership in Neder-

land stond hoog op het verlanglijstje van 

SDIA. “Dat ligt natuurlijk ook voor de hand", 

zegt Schulze. “De Nederlandse digitale infra-

structuur - datacenters, netwerken en ICT-

kennis - staat wereldwijd hoog aangeschre-

ven. Nederland is daarmee perfect  ■

gepositioneerd om de rol van pilot-land op 

het gebied van duurzaamheid binnen digitaal 

Europa te spelen.”

SAMENWERKING
Een van de hoofddoelen van de samenwer-

king tussen Green IT Amsterdam en SDIA is 

een initiatief om kennis en technologie actief 

te ontwikkelen tot producten en tools die 

commercieel beschikbaar worden gemaakt. 

Bijvoorbeeld door startups op te zetten die 

software, clouddiensten en andere tools ver-

kopen op basis van kennis en technologie die 

zijn ontwikkeld door zowel Green IT Amster-

dam als SDIA.

De samenwerking tussen beide partijen be-

tekent ook dat SDIA-medewerkers een zetel 

krijgen

in het bestuur van Green IT Amsterdam. Te-

gelijkertijd zullen medewerkers van Green IT 

Amsterdam een grote rol spelen bij de ver-

dere ontwikkeling van SDIA.

Osseyran AnwarMax Schulze
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1 PETABYTE AAN OPSLAG MET EEN LAGER ENERGIEVERBRUIK DAN 5 OUDE GLOEILAMPEN

Met een nog altijd toenemende vraag naar online opslagcapaciteit 

voor databases die altijd benaderbaar zijn, is het van groot belang om 

opslagsystemen te ontwikkelen die deze groei-ende gegevensstroom 

kunnen bijbenen en tegelijkertijd aan bepaalde criteria voldoen. Ge-

zien de enorme hoeveelheid gegevens is de directe kostprijs per capa-

citeit ($/TB) één van de voornaamste selectiecriteria. Energieverbruik 

is een ander belangrijk aspect, aangezien dit gedurende de hele le-

vensduur impact heeft op de operationele kosten. Energie hoort dan 

ook efficiënt gebruikt te worden. Het verlaagt de energierekening en 

vermindert bovendien de koelingsbehoefte, waar ook weer kosten 

mee gemoeid zijn. Ook moet er rekening wor-den gehouden met de 

fysieke afmetingen van de eindoplossing. Meer schijven vereisen een 

grotere behuizing. De serverkast is idealiter een eenvoudig standaard 

19” rack-systeem die in de bestaande infrastructuur van 1000 mm 

lange racks past. Prestatie is uiteraard een an-dere factor. Maar wan-

neer er geselecteerd wordt op een maximale capaciteit bij een mini-

maal stroomverbruik, dan heeft dit wel een lagere IOPS (Input/Output 

Operaties per Secon-de) tot gevolg.

Energie-efficiënte initiatieven hebben in de afgelopen decennia de energieconsumptie aan-zienlijk 

doen dalen. Hedendaagse huizen verbruiken waarschijnlijk evenveel energie voor verlichting als 

wat nodig is voor twee of drie oude gloeilampen van 100 W. Maar wie had ooit gedacht dat met de 

nieuwste generatie hard disk drives (HDD) één petabyte aan opslag-capaciteit ook nog eens minder 

energie vereist dan vijf van diezelfde oude gloeilampen? Met andere woorden: ontwikkelingen op 

het gebied van IT-hardware kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het 

energieverbruik van  datacenters, stelt Rainer Kaese van Toshiba in dit artikel. 

ONTWIKKELINGEN ROND IT-
HARDWARE HELPEN 
ENERGIEVERBRUIK DATACENTERS 
VER-MINDEREN

In een onderzoek uitgevoerd door het Toshiba Electronics Europe 

GmbH researchteam werd onderzocht of het mogelijk was om 1 PB 

aan gegevensopslag in één systeem in te bouwen dat minder dan 500 

W aan vermogen verbruikt. 

KEUZE IN OPSLAG
De meest kosteneffectieve technologie voor massacapaciteit is nog 

altijd het gebruik van HDD’s. De beste $/TB-ratio’s bieden Toshiba’s 12 

TB-, 14 TB- en 16 TB-modellen. Om echter zeker te stellen dat het 

eindsysteem in een standaard 19” rack paste, werden voor het on-

derzoek 16 TB-drives geselecteerd om zo het benodigde fysieke vo-

lume tot een absoluut minimum te beperken. Deze keuze sluit ook aan 

op de stroomverbruiksdoelstelling, aange-zien het vermogensverlies 

per unitcapaciteit successievelijk is gedaald met de introductie van 

nieuwe HDD-modellen (tabel 1). Dit komt niet alleen door de geïmple-

menteerde, nieu-we technologie, maar ook dankzij een verschuiving 

naar helium-gevulde drives (figuur 1). 
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De 16 TB-modellen van Toshiba’s MG08-serie zijn verkrijgbaar met zo-

wel SAS- en SATA-interfaces. De SAS-interface biedt twee 12 GB/s-

kanalen, ideaal voor systemen waarbij hoge beschikbaarheid en snel-

heid belangrijk zijn. Deze optie gaat echter gepaard met hogere 

energiekosten, omdat SAS-drives ongeveer één tot twee watt meer 

verbruiken dan hun SA-TA-tegenhangers. De doelstelling was om 

stroomverbruik te verminderen, en dus werd het SATA-interfacemodel 

MG08ACA16TE de gekozen kandidaat voor dit project.

EEN BEHUIZING SELECTEREN
Nu de opslag was gedefinieerd, was de volgende stap het selecteren 

van een geschikte be-huizing. Toploader-modellen zijn praktisch en 

verkrijgbaar als JBOD in een vier unit hoog 19” rackformaat. Voor dit 

project viel de keuze op een 60-bay-model van AIC, de AIC-J4060-02. 

Passend bij de specificaties van een één-kanaals SATA-interface, le-

verde de single expander-versie de grootste besparingen op voor wat 

betreft kosten en vermogensverliezen. Eenmaal gevuld met 16 TB 

HDD’s heeft deze configuratie een bruto opslag van 960 TB, bijna één 

pe-tabyte. Vervolgens werd de JBOD met één enkele mini SAS-HD-

kabel aangesloten op de host bus adapter (HBA) of RAID-controller 

van de server.

Deze JBOD met een lengte van slechts 810 mm past in elk bestaand 

rack. 

BASELINE TESTEN
Een eerste stroomverbruiksmeting werd uitgevoerd zonder de HDD’s 

via de 220 V ingangen naar de redundante twin stroomtoevoer. De 

eerste meting van 80 W vond plaats zonder aangesloten HDD’s, maar 

wel met de JBOD- en SAS-link-up. De volgende stap was het meten 

van het stroomverbruik met één enkele drive onder verschillende be-

lastingsomstandighe-den. De keuze viel op sequentiële schrijfbelas-

tingssimulaties voor archivering, video-opnamen en back-up met 

blokken van 64 kB. Met dezelfde blokgrootte werden ook sequen-tiële 

leesopdrachten uitgevoerd, equivalent aan een back-up-recovery en 

media-streaming belasting. Voor een volgend gegevenspunt werden 

ook 4KB random read/writes-opdrachten uitgevoerd die overeenko-

men met de agile ‘hot-data’ workload van databases. Deze correla-tie 

is zeker niet volledig ten opzichte van doorsnee belastingsvormen 

voor dit systeemtype, maar maakte het mogelijk om voldoende refe-

rentiegegevens te verzamelen voor vergelij-kingsdoeleinden.

Naast deze borderline cases werd ook een test met een benadering 

van een echte belasting uitgevoerd. Een mix van verschillende blokaf-

metingen werd willekeurig gelezen en geschre-ven (4kB: 20%, 64kB: 

50%, 256kB: 20%, 2MB: 10%). Om de maximaal haalbare prestatie te 

Figuur 1: Het 

vermogensverlies per 

TB-capaciteit voor 

verschillende 

HDD-generaties en de 

verdeling tussen met 

lucht en met helium 

gevulde modellen.

Tabel 1: Vermogensverlies en capaciteit van enterprise-capaciteit 

HDD’s 

(bron: Toshiba-datasheets en -producthandleidingen; voor random read/

write QD = 1 en 64kB blokken, single drive)

Figuur 2: De MG08-serie, met 

helium gevuld, 16 TB HDD.

De individuele specificaties voor deze specifieke drive qua vermogens-

verlies staan in tabel 2.

Tabel 2: Vermogensverlies voor de MG08ACA16TE bij diverse use cases

Figuur 4: De geselecteerde 4 

unit hoge 19 inch rack-

oplossing van AIC – de 

AIC-J4060-02 JBOD



34
DCW FEBRUARIDCW FEBRUARI
DUURZAAMHEID

bereiken, werden alle synthetische loads uitgevoerd met een queue 

depth (QD) van 16. Bovenop deze testen werd een standaard kopie-

proces op een logische drive onder Windows in gang gezet en werd 

het vermogensverlies gemeten.

De resultaten voor de individuele drive use case toonden consequent 

een lager stroomver-bruik dan vermeld in de datasheet voor de gese-

lecteerde drive (tabel 3). Een ander opmer-kelijk punt is dat, in tegen-

stelling tot de datasheet, sequentiële loads tot een hoger stroom-ver-

bruik leiden dan willekeurige access loads. Dit kan worden teruggevoerd 

op de stroom-behoeften van de JBOD, aangezien de SAS-expanders 

ren. Deze werd daarna onder Windows Server 2016 geformat-teerd tot 

twee logische drives van elk 240 TB. Hierbij vroegen sequentiële be-

naderingen minder stroom, terwijl random benaderingen in essentie 

overeenkwamen met wat er in de JBOD-modus werd gemeten. 

Het implementeren van een software-gedefinieerd zettabyte file sys-

tem (ZFS) middels Jovi-anDSS van Open-E leidde ook tot verbeteringen 

in stroomverbruik voor leestesten, maar ietwat hogere metingen bij 

schrijven. In deze configuratie werden er ook twee 800 GB en-terprise 

SSD’s toegevoegd als een read cache en een write log buffer. De resul-

terende 240 TB logische drives waren benaderbaar via iSCSI.

meer stroom vereisen bij hoge band-breedtes in sequentiële operatie.

Use Case Vermogensverlies

SYSTEEMTESTEN VAN DIVERSE CONFIGURATIES
Toen alle sleuven van de JBOD waren opgevuld, kwam het maximale 

stroomverbruik bij een idling systeem op een respectabele 420 W. Dit 

is ietwat hoger dan verwacht (80 W + 60 x 4 W = 320 W) en kan wor-

den herleid naar het feit dat de controller soms de HDD’s aanspre-ken, 

zelfs in de idle-modus. Anderzijds was de gemeten piek tijdens het 

opstarten van de stroom slechts 720 W, aanzienlijk lager dan de som 

van de JBOD plus de spin-up datasheet-waarden voor de HDD’s (80 W 

+ 60 x 16,85 W = ~1100 W). Dit kan worden teruggevoerd naar de door 

het systeem gebruikte staggered spin-up benadering, waarbij de 

HDD’s één voor één worden bekrachtigd. 

Het systeem werd opnieuw getest met dezelfde workloads die voor 

de single drive operatie werden gebruikt. Het hoogst gemeten stroom-

verbruik van 500 W vond plaats tijdens het sequentiële reads van 64kB 

blokken. De laagste meting van 445 W vond plaats bij zowel se-quen-

tiële 64 kB als random 4 kB schrijfbelasting (figuur 5).

Twee andere configuraties werden ook onder de loep genomen. De 

eerste configuratie combineerde de 60 harde schijven tot een lokale 

RAID10 met 5 sub-arrays om een netto opslag van 480 TB te realise-

Tabel 3: Vermogensverlies van één enkele MG08ACA16TE-disk voor de 

JBOD in diverse use cases.

Figuur 5: 

Stroomverbruik van 

petabyte 

opslagsysteem in 

variërende 

testscenario’s

 ■

CONCLUSIE
Toshiba Electronics Europe GmbH schat de totale capaciteit 

van alle in 2019 verscheepte enterprise (Nearline) HDD’s op 

circa 500 exabytes (500.000 petabytes). Wanneer al deze 

HDD’s als 16TB-modellen in 60-bay JBOD’s zouden zijn uitge-

voerd, dan zou dit leiden tot een continu stroomverbruik van 

225MW (gelijk aan een gemiddelde kolengestookte centra-

le). Aangezien de meeste in 2019 geleverde HDD’s echter 

een nóg lagere capaciteit hadden, kan men aannemen dat 

het stroomverbruik zelfs nóg hoger lag. Er is duidelijk veel 

ruimte voor verbetering om de cijfers van W/TB-stroomver-

bruik van de industrie te reduceren. De on-derzoeken en tes-

ten die door Toshiba Electronics Europe GmbH zijn uitgevoerd 

laten zien dat dankzij de energie-efficiëntie van de nieuwste 

generatie met helium gevulde hoge capa-citeitsdisks, een 

petabyte-opslag met een opgenomen vermogen beneden 

de 500 W haal-baar is. Dit is een belangrijk gegeven voor 

datacenters die willen groeien met minimale in-vesteringen 

en operationele kosten. Bovendien kan dit met verschillende 

configuraties wor-den bereikt, variërend van puur JBOD, mid-

dels RAID, tot en met software-gedefinieerde op-lossingen, 

allemaal passend in een standaard 19 inch rack. 
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Tijdens de online Conferentie Nederland Digitaal, die wordt georgani-

seerd door de ministeries van EZK, BZK en Noorden Digitaal, zal ik sa-

men met Robert van Tuinen, Manager Strategy & Business Develop-

ment bij Groningen Seaports en Board Member bij FCA, ingaan op de 

vraag waarom onze nationale en internationale glasvezelverbindingen 

zo ontzettend belangrijk zijn.

Iedereen in Nederland is er van overtuigd dat we goede internetver-

bindingen nodig hebben. In diverse rapporten en ranglijsten komt Ne-

derland steevast goed uit de bus. Als we kijken naar de thuissituatie, is 

de kans heel groot dat je zelf ook over een betrouwbare en snelle in-

ternetverbinding beschikt. We maken tegenwoordig gebruik van 

IoT-devices en domotica om ons leven gemakkelijker en prettiger te 

maken. Denk aan de lamp die we met een app onze smartphone aan- 

en uitzetten of de verwarming die we alvast een tandje hoger zetten 

als we na een heerlijke boswandeling huiswaarts keren.

VIDEOVERGADEREN IS INGEBURGERD
In verband met de coronapandemie reizen veel medewerkers niet 

meer van huis naar werk en vice versa. De werkplek is tegenwoordig 

gewoon thuis. Videovergaderen is in minder dan een jaar helemaal in-

geburgerd en we weten inmiddels niet meer beter. Zonder goede in-

ternetverbindingen zou het in huis momenteel heel rustig worden. De 

bibliotheken zijn gesloten, maar gelukkig kun je met een abonnement 

Storytel gelukkig wel genoeg boeken op je smartphone lezen én luis-

teren. De huidige pandemie laat maar weer eens zien dat onze inter-

netverbindingen ontzettend belangrijk zijn en we eigenlijk niet meer 

zonder kunnen.

We zien internet inmiddels als een nutsvoorziening, zoals water, gas 

en electriciteit, waarvan we altijd verwachten dat het overal beschik-

baar is en altijd werkt. Hoe belangrijk internet is, blijkt op het moment 

dat het (even) niet beschikbaar is. Er ontstaat lichte paniek en de kans 

is groot dat jouw werkzame leven even zo goed als stilstaat.

BACKBONES VAN GLASVEZEL
Als lezer van DatacenterWorks weet je natuurlijk wel dat glasvezel niet 

alleen wordt gebruikt om woonhuizen te voorzien van internet, televi-

sie en telefonie. Datacenters zijn aangesloten op backbones, die be-

staan uit glasvezelnetwerken. In de datacenters splitsen we een enke-

le vezel weer op in meerdere vezels, die vervolgens weer worden 

gesplitst in nog meer vezels om servers te voorzien van connectiviteit. 

Dezelfde vezels worden weer ook gebruikt om twee servers die ver-

spreid op twee verschillende continenten staan met elkaar te verbin-

den.

Voor veel applicaties is snelheid van cruciaal belang. Iedereen die wel-

eens wat met aandelen doet, weet dat je niet een dag moet wachten 

met een aankoop van een gewild aandeel. Dat kan je namelijk veel 

geld kosten – of opleveren als je mazzel hebt. Denk ook het synchroni-

seren van data tussen twee of meer locaties: dan is wachten ook niet 

prettig. Laten we de synchronisatie onze eigen klok niet vergeten. 

Deze moet natuurlijk op tijd lopen. Waarschijnlijk sta je er niet bij stil, 

maar als de tijd niet klopt, dirigeert de navigatiesoftware jouw auto 

naar een verkeerde straat. Deze voorbeelden geven maar eens aan 

dat niet alleen nationale maar ook internationale verbindingen ontzet-

tend belangrijk zijn.

OVER HET BELANG 
VAN NATIONALE EN 
INTERNATIONALE 
GLASVEZELVERBINDINGEN 
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Het aanleggen van glasvezel is een intensief en tijdrovend karwei. Het 

is meer dan alleen de fysieke aanleg: denk ook aan de planning en de 

voorfinanciering van het gehele project. Het is belangrijk om hierop de 

focus te houden. Voor internationale verbindingen, denk aan zeekabels 

die duizenden kilometers lang kunnen zijn, is dit niet anders. De korte 

routes zonder veel repeaters (versterkers) zijn cruciaal om snel en veel 

verkeer te kunnen transporteren. Elke extra 100 km glasvezel levert 

extra latency (vertraging) op.

MAATSCHAPPELIJK EN ECONOMISCH BELANG
Naast de maatschappelijke relevantie van goede nationale en interna-

tionale glasvezelverbindingen is er ook nog een economisch belang. 

Als je als land goede aansluitingen kunt bieden op de internationale 

snelweg, willen grote internationale partijen zich graag bij jou een ves-

tiging neerzetten. We zien dit ook in de analoge wereld: grote logistie-

ke centra zien we ook naast internationale snel- en waterwegen en je 

ziet ze niet in een slecht bereikbare provincieplaats. Goed bereikbare 

snelwegen zorgen voor werkgelegenheid en een heel ecosysteem van 

toeleveranciers, klanten en afnemers. In de digitale wereld is het niet 

anders. Goede programmeurs hoeven niet dichtbij een internationaal 

knooppunt te wonen om hun werk goed te kunnen doen. Dat geldt 

wel voor werknemers in de analoge wereld. De programmeur heeft 

genoeg aan een snelle en betrouwbare glasvezelverbinding.

Ook na de wereldwijde pandemie zullen we de glasvezelverbindingen 

nodig blijven hebben. Ze zullen belangrijker worden en zullen voorzien 

in meer capaciteit tussen datacenters en fijnmazige glasvezelverbin-

dingen naar de particuliere thuisgebruikers. Het is voor iedereen van 

belang om uit een economische recessie te blijven. Ondernemers kun-

nen blijven ondernemen door de beschikbaarheid van een goede digi-

tale infrastructuur.

Natuurlijk kijk ik uit naar de dag waarop we weer gezellig met elkaar 

op een terras kunnen zitten of elkaar tijdens een vergadering in de-

zelfde ruimte in de ogen kunnen kijken. Dat geldt natuurlijk ook voor 

beurzen en bijeenkomsten: er gaat gewoon niets boven menselijke in-

teractie zonder webcams, waarbij ik vanzelfsprekend opmerk dat we 

ook in die situaties uiteindelijk niet zonder glasvezel kunnen om deze 

events te organiseren!
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JUIST DATACENTERS KUNNEN INTERESSANT DOELWIT VORMEN

“Het feit dat 60 procent van de cyberaanvallen direct kan worden toe-

geschreven aan menselijk handelen, doordat medewerkers bijvoor-

beeld een phishing-mail openen en op een link klikken, maakt de drei-

ging van ransomware voor bedrijven nog reëler”, zegt Michael 

Teichman. Hij is Security Director bij Accenture.

CONTINU PROGRAMMA
Juist dit feit onderstreept het belang van het proactief betrekken van 

medewerkers bij cybersecurity, meent hij. Organisaties zouden een 

continu cybersecurity-programma moeten draaien. Hierin worden 

medewerkers getraind op het herkennen van phishing-mails, en leren 

zij hoe te reageren wanneer ze denken slachtoffer te zijn geworden 

van een cybersecurity-aanval. Op die manier ontwikkel je een securi-

ty-bewuste cultuur.

Naast het trainen van medewerkers is het natuurlijk van belang dat 

organisaties hun cyberhygiëne op orde hebben, sterke e-mailfilters 

inzetten en end-point- en netwerkverkeer monitoren om afwijkend 

gedrag te ontdekken dat kan duiden op ransomware. Daarnaast kan 

threat intelligence ingezet worden om vroegtijdig gewaarschuwd te 

worden voor actieve campagnes.

Tot slot is het raadzaam voor elke organisatie om zowel een back-up 

- en continuity -strategie als een response plan klaar te hebben liggen. 

Zo is duidelijk hoe er veilig een back-up van de data gemaakt wordt en 

is er vastgelegd welke stappen genomen moeten worden in het geval 

een cyberaanval toch slaagt. Dat klinkt als een collectie lastige Engelse 

termen, maar het zijn de begrippen die organisaties de juiste handvat-

ten geven voor een gesprek met hun beveiligingspartner.

Het Nederlandse beveiligingsbedrijf Northwave waarschuwde onlangs voor een nieuwe golf van 

ransomware-aanvallen, waarbij phishing-mails worden verstuurd met daarin malafide software. 

Met name datacenters vormen hierbij een interessant doelwit voor cybercriminelen.

SECURITY-BEWUSTE 
BEDRIJFSCULTUUR
VAN GROOT BELANG

 ■

‘NAAST HET TRAINEN VAN 

MEDEWERKERS IS HET NATUURLIJK VAN 

BELANG DAT ORGANISATIES HUN 

CYBERHYGIËNE OP ORDE HEBBEN’
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RICHT PIJLEN OP HUANYU HIGH TECH EN TRIPP LITE

Onlangs maakte Eaton bekend concurrent 

Tripp Lite voor $1,65 miljard te willen overne-

men. Dat bedrijf heeft een uitgebreid portfo-

lio waarbij het Edge aanbod opvalt. Tripp Lite 

doet namelijk veel meer dan alleen UPS en 

andere stroomvoorzieningen. Het levert ook 

serverkasten en racks, bekabeling en oplos-

singen voor de koeling. Het aanbod en focus 

zijn waarschijnlijk de belangrijkste redenen 

waarom Eaton deze partij wil inlijven. De 

koopsom komt overeen met 12 keer de Ebit-

da, dus aan de forse kant.

HUANYU HIGH TECH
In december kondigde Eaton aan een 50 pro-

cent aandeel te nemen in HuanYu High Tech. 

Dat is onderdeel van de HuanYu Group uit 

China. Dit bedrijf produceert voornamelijk 

laagspanningsschakelaars. Schijnbaar is dat 

een markt groot genoeg om $106 miljoen 

omzet mee te behalen. Deze schakelaars zijn 

niet specifiek voor datacenters of server-

ruimten. Eaton geeft in de melding ook aan 

dat men met deze participatie de markt in 

Zuidoost Azië beter wil kunnen bedienen.

WAAROM DEZE OVERNAMES?
De twee (deel-) overnames onderstrepen het 

brede portfolio van Eaton en de ambities glo-

bal player te zijn. Daar is niets mis mee. Tege-

lijk leert een blik op de cijfers dat het ook wel 

iets moet doen. De omzet is de laatste kwar-

talen ‘double digit' teruggelopen. Het over-

In de datacentersector en elders is Eaton een bekende naam. Dus als het bedrijf op 

overnamepad gaat, is het beter goed op te letten. Daarbij valt op dat de communicatie 

over participaties en overnames niet direct met de Nederlandse markt worden 

gedeeld. Dit geldt dus ook voor HuanYu High Tech en Tripp Lite.

EATON OP OVERNAMEPAD

namepad betreden door Eaton dient een 

dubbel doel. Het is nieuwe omzet kopen en 

nieuwe markten aanboren. Het uit de markt  ■

halen van concurrentie speelt natuurlijk ook 

een rol. Dat laatste komt vaker voor en is al-

tijd een reden goed op te letten.
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Voor ons allen was 2020 op zijn zachtst gezegd 

een bewogen jaar. Dit geldt niet het minst voor 

de datacentersector, die tijdens de Co-

vid-19-pandemie haar veerkracht en betrouw-

baarheid heeft getoond. Overheden en bedrij-

ven over de hele wereld hebben gezien hoe 

cruciaal hun digitale infrastructuur is voor hun 

dagelijkse activiteiten en in het leven van hun 

burgers. In andere woorden, 2020 was het jaar 

waarin de industrie bewees van cruciaal belang 

te zijn voor ons dagelijks leven en economie. 

Die erkenning is een mooie ontwikkeling, maar 

heeft ook een schaduwkant. Denk aan toene-

mende regelgeving, de aandacht voor databe-

scherming en de kritiek op het energieverbruik 

van datacenters. Onze sector staat in de schijn-

werpers en we zullen als industrie doorgaan 

met onze acties om kennis te verhogen over 

onze industrie, uitleggen wat we reeds doen 

aan duurzaamheid en waar we aan werken. Dit 

is iets wat we ook steeds meer in samenwer-

king doen met onze Europese collega’s want dit 

is iets wat overal speelt. Een uitermate positief 

signaal die de welwillendheid en samenwer-

king van de branche aantoont is de publicatie 

van het statement ‘Climate Neutral Data Center 

Pact’, waarin de Europese datacenterbranche 

haar ambitie uitspreekt om in 2030 klimaat-

neutraal te zijn. Het pact werd gepresenteerd 

op 21 januari tijdens KickStart Europe, hét stra-

tegie en netwerk congres voor de digitale in-

fra-sector waar we virtueel bijna 1000 deelne-

mers mochten verwelkomen. 

Naast het statement werden tijdens het con-

gres diverse voorspellingen en trends voor het 

komende jaar besproken. Als we de voorspel-

lingen van CBRE mogen geloven zal ook 2021 

een recordjaar worden voor de FLAP-markt, 

met reeds 400 MW op de planning. Maar ook 

buiten de FLAP wordt er rijkelijk geïnvesteerd. 

De CBRE presentatie, evenals de 10 expert pa-

nelsessies die op KickStart Europe werden ge-

houden, zijn allemaal opgenomen en beschik-

baar via onze website. Daarnaast vindt u hier 

ook het Outlook 2021 rapport, met de belang-

rijkste inzichten en voorspellingen op het ge-

bied van cloud, datacenters, IT en business 

trends. Het rapport is vrij te downloaden via 

www.dutchdatacenters.nl/publicaties.

2021, maar ook daarna, zal uitdagend worden 

en we zullen in beweging moeten blijven. Als 

groeiende sector is daarom alle hens aan dek 

nodig, Tegelijkertijd beseffen we ook dat er 

veel sectoren zijn die het een stuk slechter ge-

troffen hebben. 

Blijf gezond en groeten namens het team,

Met vriendelijke groeten,

Stijn Grove

Dutch Data Center Association

 n

GEACHTE LEZER,
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#1 DATACENTERPLATFORM
Met de versnelde digitalisering - en de groei van datacenters als gevolg daarvan - is er behoefte aan betrouwbare, up-to-date marktinformatie. 

Dutch Data Center Association (DDA) presenteert dan ook met trots Datacenterplatform.com:  hét centrale platform waar alle relevante datacenter 

operators en leveranciers, actief in de Benelux en daarbuiten, zichtbaar zijn. Transparantie is een belangrijke waarde van het platform, dat commu-

nity based is en waar het delen van kennis wordt aangemoedigd. DDA-deelnemers en partners genieten een bijkomend voordeel: ze krijgen stan-

daard een Premium partnership, wat interessante mogelijkheden biedt voor profielverrijking en reclame. Voor meer informatie, bezoek www.data-

centerplatform.com. 

#2 CLIMATE NEUTRAL DATA CENTER PACT
Een jaar na de goedkeuring van de Europese Green Deal hebben vooraanstaande datacenter en cloud bedrijven het Climate Neutral Data Cen-

ter Pact in het leven geroepen. Vijfentwintig bedrijven en zeventien verenigingen hebben ingestemd met een initiatief tot zelfregulering, om 

de datacenters in Europa tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Bedrijven die zich bij het Pact aansluiten, vertegenwoordigen de belangrijkste 

spelers in de Europese industrie op het gebied van datacenter- en cloudinfrastructuur. Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.

climateneutraldatacentre.net. 

#3 SCHOLING DOCENTEN NLT
De datacenterbranche draagt graag bij aan goed onderwijs. DDA neemt sinds vorig jaar deel aan werkgroep voor het middelbare schoolvak 

Natuur, Leven en Technologie (NLT), dat wordt gegeven op leerjaar 5 & 6 HAVO/VWO. Door hierin deel te nemen, zorgen we dat datacenters 

worden meegenomen in de lesstof van dit vak.  Op 11 februari vond de jaarlijkse NLT-conferentie plaats, waar NLT docenten en schoolleiders 

van het voortgezet onderwijs zichzelf bijscholen op dit vak. DDA en Equinix hebben hiervoor de openingssessie mogen organiseren, met een 

presentatie en een virtuele datacenter rondleiding. We zijn verheugd dat we op deze manier scholen en docenten hebben kunnen laten zien 

wat er gebeurt in een datacenter.

DDA
PUBLICATIES

AGENDA

• OUTLOOK RAPPORT 2021
Een volledig overzicht van onze publicaties 

vindt u op www.dutchdatacenters.nl/

publicaties.

Een volledig overzicht van onze events vindt u 

op www.dutchdatacenters.nl/agenda.

 n

 n

 n

 n

 n
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ter, waarbij zelfs rekening wordt gehouden 

met verschillende tijdzones. 

Meer informatie over alle virtueel verzorgde 

BICSI-evenementen en opleidingen is te vin-

den op de website www.bicsi.org, onder de 

menukeuzes Conference & Events en Educati-

on & Certification. Informatie over de Europe-

se-activiteiten van BICSI en daarover gepubli-

ceerde presentaties zijn te vinden onder het 

Mainland Europe gedeelte na de menukeuze 

‘Membership & Global Community’. Voor 10 

juni staat er nu een conferentie in Londen in 

de planning, waarvan het echter nog ondui-

delijk is of deze als een fysiek of virtueel 

event doorgaat.

Tijdens BICSI’s Virtual Winter Conference & 

Exhibition 2021 is de roadmap naar hoge snel-

heid lage latency datacenters een belangrijk 

thema. Onderwerpen die binnen dit kader 

worden besproken zijn onder andere: wat be-

tekent de uitrol van 5G voor datacenters, de 

comeback van gestructureerde bekabeling, 

een toenemende kastdichtheid in datacenters 

door betere luchtbehandeling en kabelma-

nagement en de aanbevolen eisen en richtlij-

nen voor het ontwerpen en installeren van 

compacte edge datacenters.

TOEKOMSTIGE GENERATIE NETWERKVERBINDINGEN
De jaarlijkse BICSI-winterconferentie is ook 

een gelegenheid om inzicht te krijgen in ande-

re infrastructuur- ontwikkelingen, zoals de 

glasvezelkabels en -connectoren voor toe-

komstige generatie netwerkverbindingen. 

Eventsponsor Panduit gaf daar onlangs al 

meer inzicht in met de introductie van een 

400G CS connector voor 200G/400G applica-

ties in datacenters. Complexe applicaties voor 

Artificial Intelligence en Machine Learning blij-

ven naar verwachting de behoefte aan snelle-

re netwerkverbindingen de komende jaren 

verder aanjagen.

VIRTUAL ICT FORUM EN CLASSROOM TRAININGEN
RCCD’s die credits voor het continueren van 

hun certificering willen verdienen en anderen 

die hun kennis willen verrijken kunnen ook 

deelnemen aan een virtueel ICT Forum, of de 

regelmatig georganiseerde virtual classroom 

trainingen. Tot begin vorig jaar was BICSI’s 

aanbod van evenementen en trainingen niet 

voor iedereen makkelijk toegankelijk vanwege 

de opleidingsfaciliteiten in de Verenigde Sta-

ten en andere verre landen. Als gevolg van de 

COVID-19 contact- en reisbeperkingen zijn vrij-

wel alle events en trainingen nu echter laag-

drempelig toegankelijk vanaf de eigen compu-

BICSI organiseert van 28 februari tot en met 4 maart de jaarlijkse winterconferentie als een 

virtueel evenement. Voor ontwerpers en beheerders van datacenters worden daar de 

belangrijkste ontwikkelingen, praktijkervaringen en trends besproken. Dit jaar eenvoudig vanuit 

huis op de eigen computer te volgen. Voor geïnteresseerden die deze conferentie niet kunnen 

volgen, organiseert BICSI ook regelmatig virtual classroom trainingen. Hieronder leest u meer 

over de belangrijkste programmaonderdelen van de winterconferentie.

DATACENTERONTWIKKELINGEN BIJ 
BICSI’S WINTERCONFERENTIE

 n
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