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Zó maakt u automatisering
onderdeel van uw
duurzaamheids-doelstelling
Dat duurzaamheid een belangrijke kernwaarde is binnen het bedrijfsleven
spreekt voor zich. Net als oog hebben voor mens en milieu. Maar hoe geeft
u nu écht vorm en inhoud aan duurzaamheid binnen uw bedrijf?
Er zijn op dat gebied zoveel keuzes en afwegingen te maken. Ook in het aanbod aan automatisering en apparatuur voor de werkplek. Gaat u bij vernieuwing weer voor nieuw of heeft u al
nagedacht over refurbished, remanufactured of recycled? Wat is het verschil? En hoe weet u wat
de beste keuze is? Niet alleen voor de mens en de planeet, maar óók voor uw onderneming?
Want laten we eerlijk zijn: automatisering is een belangrijke factor binnen uw bedrijfsvoering en
staat in de eerste plaats in dienst van de continuïteit van uw onderneming. Dus wilt u graag weten
wat het u oplevert als u investeert in duurzaamheid. Wat is bijvoorbeeld de meerwaarde van het
invoeren van de duurzame werkplek voor u als ondernemer?
In dit whitepaper geven we u antwoorden op bovenstaande vragen en hopen we u een stukje op
weg te helpen met tips en ideeën voor het concreet uitvoering geven aan een onderdeel van uw
duurzaamheidsdoelstelling, waar vaak nog flink wat winst te behalen valt: de duurzame werkplek.
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HP: ‘Duurzaamheid is een belangrijke
kernwaarde voor ondernemers’
Door hardware devices met een beperkte levensduur te ontwerpen, worden
de gebruikers ervan gedwongen sneller nieuwe apparaten aan te schaffen.
Goed voor de omzet, maar slecht voor het milieu.
Toch zijn er ook fabrikanten die duurzaamheid als vertrekpunt hebben en
het gemakkelijk maken om reparaties en upgrades aan hun devices uit te
voeren. Een van die fabrikanten is HP.
Planet, People en Community;
de drie pijlers onder de
duurzaamheidsstrategie van HP
Aanhakend bij de duurzaamheidsdoelen van
de VN investeert het bedrijf wereldwijd in zaken als recycling, diversiteit én mobiel werken.
Zeker nu de wereldbevolking snel in omvang toeneemt, met naar verwachting bijna
10 miljard aardbewoners in 2050 en – daaruit voortvloeiend – een sterk stijgende vraag
naar energie en water, groeit de behoefte aan
bedrijven die actief hun verantwoordelijkheid
nemen.

Duurzame ontwikkeling
De afgelopen decennia maakte HP actief
werk van recycling, van de ontwikkeling van
nieuwe, energie-efficiënte apparatuur en van
aandacht voor diversiteit en voor de gemeenschap. Duurzaamheid is dan ook zeker geen
nieuw fenomeen binnen het bedrijf, vertelt
Manuel Sosa, Sustainability Specialist Benelux. ‘Al sinds de oprichting van HP in de jaren
‘30, is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Zo was HP in 1987 het eerste IT-bedrijf dat actief werk maakte van de recycling
van hardware. En in 2011 waren we de eerste
partij die officiële cijfers publiceerde over zijn
global carbon footprint.’
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Levensduur verlengen
HP investeert volop in remanufacturing. Zo
repareerde het bedrijf in 2017 wereldwijd 4,6
miljoen hardware-eenheden. Alles met het
oog op verlenging van de levensduur.
Ook ontwikkelde HP uitgebreide reparatie-,
hergebruik- en recycling programma’s voor
producten die het einde van hun levensduur
hebben bereikt.

Product-as-a-Service
Daarnaast biedt HP steeds meer oplossingen
aan op basis van Product-as-a-Service, Met
haar subscription services, waarbij klanten
gedurende de hele levensduur van een apparaat volledig ontzorgd worden, zorgt HP voor
een zo lang mogelijke levensduur en een zo
efficiënt mogelijke inzet van devices. Ook het
hergebruik of de ontmanteling na afloop van
de gebruiksperiode is gewaarborgd in deze
cyclus.
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Zo maakt u een weloverwogen keuze bij het
inrichten van een duurzame werkplek
Bij het bepalen hoe duurzaam een werkplek is, zijn een aantal zaken belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het fabricageproces, de arbeidsomstandigheden, de gebruikte materialen, hoe gemakkelijk het apparaat te repareren
is en in hoeverre er reserveonderdelen beschikbaar zijn.
Geef uw device een tweede of derde leven ...
De grootste winst valt echter te behalen ten aanzien van de levensduur van de apparatuur die gebruikt wordt op de werkplek. Deze wordt namelijk niet alleen bepaald door hoe lang ú de apparatuur gebruikt. Misschien heeft iemand voor u al gebruik gemaakt van de hardware. Of misschien
is uw notebook nog prima te gebruiken door iemand na u wanneer hij voor u niet meer voldoet.
Een duurzaam device kiezen
Bij de aanschaf van mobiele devices is het belangrijk om niet alleen te kijken naar hard- en software, maar ook stil te staan bij duurzaamheid en repareerbaarheid. Uit welke onderdelen bestaat
een device, zijn er voldoende reserve-onderdelen beschikbaar en zijn componenten relatief simpel te vervangen? Dit soort zaken bepalen de levensduur en milieu-impact van een device.
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Veel fabrikanten kiezen er bewust voor componenten op het moederbord te solderen of
met de behuizing te verlijmen, wat reparatie
nagenoeg onmogelijk maakt. Vaak berust
deze keuze op ‘planned obsolescence’ ofwel;
geplande veroudering.
Bij Vitasys heeft u de keuze uit nieuwe hardware van onder andere HP, waarbij u profiteert
van de allernieuwste ontwikkelingen, of hardware die gereed is gemaakt voor een volgende levenscyclus waarmee de mogelijkheden
van een apparaat optimaal worden benut en
er geen verspilling van kostbare grondstoffen
plaatsvindt.

Wat te doen met hardware die u niet meer
gebruikt?
Denk ook na over wat u met uw gebruikte
hardware doet. Een mogelijkheid is om al uw
gebruikte hardware in te leveren bij uw leverancier, waardoor u zeker weet dat de hardware op een duurzame manier wordt verwerkt.
Dit betekent dat de hardware gereed wordt
gemaakt voor een volgende cyclus. Of, wanneer dit niet meer mogelijk is, worden de componenten zo efficiënt mogelijk gerecycled.
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Flexibel werken en duurzaamheid;
een gouden combinatie
Flexibel werken brengt veel voordelen met zich mee. Denk aan een betere
werk-privébalans en een besparing van tijd en geld omdat werknemers niet
meer dagelijks in de file staan. Ook op het gebied van duurzaamheid van
ondernemingen kan flexibel werken een positieve bijdrage leveren.
traditionele vaste werkplekken op flexibele
werkplekken (zowel op kantoor als daarbuiten) bespaar je ook op de kosten voor huisvesting. Niet iedereen komt meer dagelijks naar
kantoor en aangezien meerdere mensen gebruikmaken van dezelfde werkplek, is er minder kantoorruimte nodig.
Een kleiner kantoor scheelt in verbruik en
energiekosten, wat de portemonnee en het
milieu ten goede komt.
Flexibel werken verlaagt CO2 uitstoot
Een van de manieren om meer duurzaam te
werken, is door als bedrijf de overstap naar
flexibel werken te maken. Omdat medewerkers vaker vanuit huis (of elders buiten
kantoor) werken en zo minder zakelijke kilometers maken, wordt de uitstoot van CO2 verlaagd. Daarnaast scheelt het natuurlijk in de
reiskosten.
Flexibel werken levert flinke kostenbesparing op
Door als onderneming over te stappen van

Papierloos kantoor
Daarnaast gaat flexibel werken hand in hand
met het streven van bedrijven naar een papierloos kantoor. Met behulp van slimme
soft- en hardware kan het papiergebruik - en
daarmee de impact op het milieu - worden teruggebracht.
Cloud-apps maken het eenvoudig om documenten en agenda’s te delen en dankzij een
digitaal kladblok is geen papier nodig om tijdens vergaderingen aantekeningen te maken.
Ook het ondertekenen van contracten kan
volledig digitaal dankzij tablets met handschriftherkenning.
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Over toegevoegde
waarde gesproken;
dit levert een duurzame werkplek
uw onderneming op:
n verlaagt uw automatiseringskosten
n U bespaart op kosten voor huisvesting
n Creëert meer bewustzijn en betrokkenheid onder uw medewerkers
n Verhoogt de flexibiliteit van uw organisatie
n Verlaagt uw Carbon Footprint
n Versterkt uw imago naar klanten
Tot slot
Een meer duurzame bedrijfsstrategie gaat in de toekomst zeker helpen om de performance van
uw onderneming te verbeteren. Gaat het allemaal goed, en bent u tevreden met wat u doet op
het gebied van duurzaamheid, dan raden we u aan om vooral op deze voet door te gaan. Merkt u
dat het hier en daar nóg beter kan, en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag op weg, van advies tot en met
uitvoering.
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