Waarom Green IT implementeren in bedrijven?
Duurzaamheid is een belangrijke zorg geworden voor veel organisaties en
overheden wereldwijd. In 2005, tijdens het World Economic Forum in Davos,
benadrukte voormalig Minister President van de UK Tony Blair om op te komen
tegen de opwarming van de aarde. In 2009 drong toenmalig US Vice President Al
Gore het Congres aan om een nieuw globaal klimaatakkoord op te stellen voor
UN klimaattop in Kopenhagen in december 2009, in opvolging van het Kyoto
Protocol. De bezorgdheid voor klimaatverandering en duurzaamheid stijgt nog
steeds and bedrijven werken intussen naarstig aan het reduceren van hun CO2
voetafdruk, zonder daarbij in te boeten aan winstgevendheid.
Een studie, uitgevoerd door Info-Tech Research Group in opdracht van IBM,
uitgevoerd onder 1,047 IT en business professionals en ‘decision-markers’ uit 12
landen waaronder de US, Canada, Duitsland, Frankrijk, de UK, Japan India en
Brazilië, onthulde dat middelgrote bedrijven momenteel investeren in Green IT.
Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat ‘green’ niet alleen goed is voor
de natuur, maar het is ook goed voor hun bedrijfsresultaten. De studie toont ook
aan dat middelgrote bedrijven significante kostenbesparingen behalen zodra ze
Green IT initiatieven nemen.
De belangrijkste domeinen waar bedrijven Green IT initiatieven hebben
ontplooid, zijn gericht op Energy efficiency, inclusief de upgrade van data
centers, printerconsolidatie en PC power management.
Virtualisatie & Consolidatie, inclusief storage-consolidatie en desktop
virtualisatie door een optimaal gebruik van bestaande en nieuwe computing en
storage capaciteit, electriciteit, cooling, ventilatie en onroerend goed. Kevin
Klustner, president en CEO van Verdiem, een belangrijke speler op het vlak van
IT energy management en ‘Efficiency Company’ in de US, ondersteunt deze visie.
Klustner beschrijft 10 redenen en feiten die pleiten voor Green IT:
1. het bespaart geld
2. het is ‘the right thing to do’
3. het is niet eenvoudig om Green te worden
4. duurzame groei vereist duurzame operations
5. trek klanten aan en behoud ze
6. inspireer medewerkers
7. verhoog reputatie en merkwaarde
8. bespaar kosten en ben een kampioen in duurzaamheid in je organisatie
9. verlaag de blootstelling aan energieprijzen
10.energie-efficiënte IT is ‘high performance IT’

Het Grin-CH consortium heeft de noodzaak geïdentificeerd voor gekwalificeerde
professionals die in staat zijn Green IT technologieën te implementeren bij hun
bestaande of toekomstige werkgevers. Er zijn een vijftal profielbeschrijvingen voor
Green-IT professions opgesteld, inclusief een beschrijving van de vaardigheden,
competenties en kennis, nodig om in dit domein werkzaam te zijn.
Dit ondersteunt trainingorganisaties in het updaten van haar trainingaanbod, en ICT
bedrijven in het opstellen van richtlijnen voor het opstellen van in-house training of om
nieuwe medewerkers in dit domein aan te werven: Green-IT software engineer, Green-IT
infrastructure and operations expert; Green-IT auditor, Green-IT Consultant, Green-IT
ambassador.
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