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Maatschappelijke en economische toegevoegde waarde 
De cloud speelt een essentiële en groeiende rol in ons dagelijks leven: het maakt werken en leren op afstand, 
wereldwijde samenwerking en bedrijfscontinuïteit mogelijk. Het vormt het fundament van onderzoek en 
innovatie, en misschien nog belangrijker, is in toenemende mate de basis van maatschappelijk pijlers als 
gezondheidszorg en onderwijs. Zeker tijdens de corona-pandemie hebben veel overheden, bedrijven, scholen 
en universiteiten in Nederland kunnen doorwerken dankzij de cloud. Zo zagen we in Nederland aan het begin 
van de pandemie in maart 2020 binnen één week tijd een 14-voudige toename van het gebruik van Microsoft 
Teams. Nederlandse gebruikers van Microsoft Teams maken in de regel gebruik vanuit de datacenters in 
Nederland (waaronder Hollands Kroon) en Ierland.  
 
Volgens een onderzoek van IDC uit oktober 2020 is het Microsoft-cloud-ecosysteem in 2020 6,5 keer groter 
dan de eigen cloud-inkomsten van Microsoft in 2020, en tegen 2024 zal het Microsoft-cloud-ecosysteem 7,1 
keer groter zijn. Dat betekent dat de bredere Nederlandse cloudeconomie dankzij lokale investeringen in 
datacenters verder zal groeien. Wereldwijd projecteert de IDC-studie dat de investeringen in de cloud-
infrastructuur van Microsoft wereldwijd 10 miljoen nieuwe banen kunnen creëren. 
 
Werkgelegenheid lokaal 
In het algemeen hebben sinds 2015 continue tussen de 1000 en 2000 mensen gewerkt aan de bouw van het 
Microsoft datacenter in de gemeente Hollands Kroon. Op het hoogtepunt waren er 2600 mensen aan het werk 
op de locatie. De meerderheid van alle werknemers in de bouw van het datacenter komt uit Nederland. Het 
operationele datacenter heeft momenteel bijna 300 fulltime medewerkers in dienst, een aantal waarvan we 
verwachten dat het uiteindelijk zal uitgroeien tot ongeveer 400. Dit is vergelijkbaar met het personeelsbestand 
van een middelgroot bedrijf. Van het operationele personeelsbestand van het datacenter komt 90% uit 
Nederland, grotendeels uit de regio.  
 
Man/vrouw-uren Microsoft AMS Campus, november 2020: 

 
 
Dit betekent dat er bij oplevering van het project in de bouw 11.390.000/1.632 = 6.979 man/vrouw-jaar 
gewerkt is op de locatie. Dat is ca. 1.000 FTE gedurende een periode van 7 jaar.  
 
Soorten arbeidsplaatsen en scholing  
In veel datacenters kan vooral MBO-4 aan de slag, maar omdat vraagstukken steeds complexer worden is er 
ook hier een opwaartse scholingsdruk aan de gang. In oktober 2019 lanceerde Microsoft daarom, in 
samenwerking met Horizon College in Hoorn, het Datacenter Academy Workforce-development programma. 
Het programma zal trainingen en certificeringen leveren om werkgelegenheid in de cloud computing- en IT-
sectoren mogelijk te maken. Microsoft heeft eveneens, op basis van de enerzijds toegenomen werkloosheid 
door corona en anderzijds ook een toename van het aantal overvulde vacatures waarvoor digitale 
vaardigheden nodig zijn, in september 2020 aangekondigd in Nederland 50.000 werknemers gratis digitaal bij 
te scholen om de kans op baangarantie te vergroten.  
 
Maatschappelijke betrokkenheid  
Sinds januari 2018 zijn er 48 community-projecten gefinancierd in de Provincie Noord-Holland voor een bedrag 
van in totaal €620.000. De projecten zijn gericht op sociale dienstverlening, onderwijs en duurzaamheid.   
  

https://www.cnbc.com/2020/03/18/microsoft-teams-app-reaches-44-million-daily-users.html
https://idcdocserv.com/US46777220_Oct_2020
https://www.medemblikactueel.nl/2019/11/18/microsoft-faciliteert-datacenter-academy-bij-horizon-college/
https://fd.nl/economie-politiek/1356866/microsoft-gaat-50-000-nederlandse-werkzoekenden-bijscholen
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Watergebruik datacenters   
De datacenters die tot nu toe in Hollands Kroon zijn gebouwd zijn gebaseerd op het zogenaamde Free 
Air Cooling systeem. Dat betekent dat het grootste deel van het jaar met buitenlucht wordt gekoeld zonder 
mechanische koeling middels koelmachines. Tijdens uren dat de buitenlucht temperatuur boven een bepaalde 
waarde komt (+/- 26 graden Celsius) wordt er water verneveld in de inkomende luchtstroom, waardoor deze 
afkoelt. Het aantal uur dat de buitenluchttemperatuur boven deze grenswaarde komt is beperkt. Microsoft 
heeft een opslag buffer aangelegd op het terrein voor het geval het drinkwaterbedrijf door bijvoorbeeld 
storingen tijdelijk niet voldoende water aan kan leveren.  
  
Duurzaamheid 
Microsoft heeft zich eraan gecommiteerd om in 2030 wereldwijd CO2-negatief te opereren, en tegen 2050 alle 
uitstoot van het bedrijf sinds haar oprichting in 1975 te hebben gecompenseerd. Als onderdeel daarvan wil 
Microsoft 100% hernieuwbare-energievoorziening voor zijn datacentra bereiken in 2025. Daarom heeft 
Microsoft in Nederland 270 MW hernieuwbare energie gekocht via langetermijnovereenkomsten voor 
stroomaankoop die de ontwikkeling van nieuwe opwekking van hernieuwbare energie helpen ondersteunen. 
Een andere poging om het doel van 100% hernieuwbare energie te helpen bereiken, is onze verkenning van 
mogelijkheden om samen te werken met partners in Europa om de rol van datacenters bij het bouwen van een 
duurzamer netwerk te heroverwegen, met name in landen als Nederland. 
 
De datacenters van Microsoft in Noord-Holland zijn luchtgekoeld, waardoor het datacenter koel blijft met een 
zeer laag stroomverbruik. De temperatuur van de lucht die wordt uitgestoten door Microsoft is 22-30 graden 
Celsius. Commercieel haalbaar hergebruik van de lucht is nog niet geïdentificeerd. Microsoft blijft het 
potentieel voor hergebruik van warmte in datacenters evalueren en verwelkomt dialoog met lokale 
ondernemers en organisaties over dit onderwerp. 
 
Als onderdeel van de doelstelling van Microsoft om in 2030 geen afval meer te produceren, bevindt zich in het 
datacenter in Hollands Kroon een Microsoft Circular Center pilot project. Het Circular Center heeft er voor 
gezorgd dat zogenoemde downtime van servers is verminderd, en de hoeveelheid servers en onderdelen van 
het netwerk die kunnen worden hergebruikt of teruggekocht door onze leveranciers is toegenomen. Het 
zorgde er ook voor dat de kosten van transport van servers en hardware naar verwerkers daarvan daalden, 
waardoor CO-2 uitstoot is verminderd. Microsoft verwacht dat in 2025 tot 90% van servers en andere 
componenten door de Microsoft Circular Centers kunnen worden hergebruikt. 
 

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/
https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2019/06/18/data-centers-sustainable-energy-transformation/#:~:text=Microsoft%20is%20on%20track%20to,percent%20in%20sight%20for%202023.
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/08/04/microsoft-direct-operations-products-and-packaging-to-be-zero-waste-by-2030/

