
Uitnodiging 

Seminar exclusief voor Nederlandse hostingbedrijven 

´Hoe word je een Energiezuinig en 
Duurzaam Hostingbedrijf?´ 

Energieverbruik en kooldioxide-uitstoot zijn het gesprek van de 

dag. Ook de internetsector zit midden in die discussie. En 

vroeger of later moeten ook hostingbedrijven maatregelen 

nemen om energie te besparen en duurzaam worden. 

 

Er zijn al problemen met de energievoorziening van sommige 

bedrijfsterreinen. En de energierekening groeit exponentieel 

mee met de olieprijs. Maar de roep om duurzaamheid komt ook 

van zakelijke en overheidsklanten, vanuit de publieke opinie, 

door wet- en regelgeving en vanuit investeerders.  

Het wordt tijd dat de internetsector de touwtjes in eigen handen 

neemt: 

• Wat is de situatie? De internetsector stoot ongeveer 

evenveel kooldioxide uit als het vliegverkeer en het 

aandeel groeit... 

• Wat is de verwachting? De internetsector onderneemt 

zelf initiatieven, of wordt daartoe aangezet door klanten, 

overheden, de publieke opinie en investeerders… 

• Wat is de remedie? Groene stroom, kooldioxide-

compensatie en efficiënter gebruik van energie in 

slimme hostingcenters… 



Programma 

Speciaal voor internet-hostingbedrijven organiseert Cleanbits het 

interactieve seminar ´Hoe word je een Energiezuinig en Duurzaam 

Hostingbedrijf?´. Bij deze bent u hiertoe van harte uitgenodigd op 

donderdag 17 april 2008 vanaf 14:30 uur. We zijn dan te gast bij 

VODW Marketing, Dodeweg 6, 3832 RC Leusden, t: (033) 432 64 32. 

 

PROGRAMMA 
14:30 Welkom met koffie en thee 

15:00 Opening door dagvoorzitter Piet van Reeuwijk van PublieksWerk 

en voormalig communicatiemanager van EuroNet Internet. 

15:15 Remy Stolk van Eneco laat zien wat de waarde van 

groene energie is voor hostingbedrijven en hoe de overgang naar 

duurzaamheid in zijn werk gaat. 

15:45 Directeur Siemon van den Berg vertelt hoe en waarom 

Nxs Internet energie bespaart en vorm geeft aan het begrip 

´duurzaam internet´, met bijvoorbeeld een nieuw, 

energieslim datacenter. 
16:15 Koffie, thee en fris 

16:45 René Post vertelt hoe en waarom Cleanbits met ´Het Nederlandse 

Internetbos´ zorgt voor kooldioxidecompensatie en hoe het met 

de GreenCheck de publieke opinie doordringt van het feit dat 

sommige delen van het internet duurzaam zijn en andere niet. 

17:15 Afsluitende borrel met gelegenheid tot gesprek met de sprekers. 

 

Reserveer donderdag 17 april 2008 alvast in uw agenda en laat ons zo 

spoedig mogelijk  uw deelname en het aantal personen weten op 

cleanbits@publiekswerk.nl, of bij PublieksWerk op (020) 486 21 39. 

http://www.publiekswerk.nl/
http://zakelijk.eneco.nl/
http://www.nxs.nl/
http://www.cleanbits.nl/
mailto:cleanbits@publiekswerk.nl

