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Iron Mountain, leidend door duurzaam en circulair ondernemen Groei vanuit

Haarlems HQ

Zo’n anderhalf jaar geleden werd de datacenter provider EvoSwitch verkocht aan
Iron Mountain. Dit bracht veel veranderingen met zich mee. Wat echter nooit in
het geding is geweest, is het oogmerk van het bedrijf om te groeien, door duurzaam en circulair te ondernemen. Eric Boonstra, voormalig CEO EvoSwitch en nu
Algemeen Directeur West Europa Iron Mountain Data Centers, blikt terug op de
afgelopen periode.

‘Sinds dag één in 2007 is het onze ambitie geweest om te groeien op een
groene en verantwoordelijke wijze.
Hierbij waren we altijd op zoek naar
innovatieve manieren om de energie
efficiency van het datacenter te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de
meest efficiënte koelingstechnieken
om de IT-infrastructuur van onze klanten in het datacenter te koelen, maar
ook het scheiden van warme en koude luchtstromen in het datacenter om
de koele lucht zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Verder is er altijd een focus
geweest om groen en klimaatneutraal
te ondernemen, bijvoorbeeld door inkoop van 100% groene stroom.’
Green Power Pass
‘Het was een grote stap om over te
gaan naar Iron Mountain. Onze inschatting was dat we goed bij elkaar zouden

passen qua strategie, visie en cultuur.
Nu we anderhalf jaar verder zijn, durf
ik te stellen dat het heel goed heeft
uitgepakt. Dat blijkt wel uit het feit dat
we de geprojecteerde groei door hebben kunnen zetten en wel op dezelfde
groene en sociaal verantwoordelijke
wijze zoals wij dat altijd gedaan hebben. Iron Mountain heeft veel geïnvesteerd in windmolen- en zonneparken
en heeft wereldwijd de Green Power
Pass geïntroduceerd. Deze toevoeging
aan ons service portfolio stelt klanten
in staat de 100% groene stroom die zij
bij ons inkopen, in te zetten voor hun
eigen groene doelstellingen. Op deze
manier proberen wij onze klanten te
motiveren om groen en verantwoord
te ondernemen.’
‘Ook lokaal zitten we niet stil. We
werken al lange tijd samen met de

Eric Boonstra: ‘Het was een grote stap om over te gaan naar Iron Mountain. Onze inschatting
was dat we goed bij elkaar zouden passen qua strategie, visie en cultuur. Nu we anderhalf jaar
verder zijn, durf ik te stellen dat het heel goed heeft uitgepakt.'

Climate Neutral Group en onderzoeken intensief wat de mogelijkheden
zijn voor het gebruik van restwarmte
in ons datacenter. We zijn dit initiatief gestart in samenwerking met de
gemeente Haarlem om nabijgelegen
bedrijven en de eventuele warmtering van warmte te voorzien. Met dit
groene en sociaal verantwoordelijke

oogmerk hebben wij de afgelopen
jaren verschillende prijzen gewonnen
zoals de ‘Circular Economy Leadership
Award’ en de ‘Excellence in data centre
service award with local impact’. En dit
jaar wonnen we ook nog de ‘Best data
center Innovation award'.’

‘in 2007 zijn wij hier in Haarlem gestart, in de metropoolregio Amsterdam, een van de grootste datahubs
in de wereld’, vertelt Eric Boonstra. ‘De
verkoop vorig jaar aan Iron Mountain
vond plaats om verdere groei in Europa te kunnen realiseren. Inmiddels
hebben we uitbreiding gerealiseerd
in Londen, UK en Frankfurt, Duitsland.
In Haarlem hebben we net een nieuw
datacenter gebouwd op onze bestaande campus en zijn we de volgende alweer aan het plannen. Dit doen
we vanuit onze Haarlemse vestiging,
waar onze roots liggen. Dit is nu het
Europese hoofdkwartier.'
‘Ik ben trots om te zeggen dat het hele
oorspronkelijke Nederlandse team
nog altijd bij elkaar is en zelfs wordt
uitgebreid. Door onze positie als Europees hoofdkwartier zijn er veel nieuwe mensen nodig met verschillende
expertises op verschillende niveaus.’

 www.ironmountain.nl

Parkmanagement zet HR-netwerk op Iron Mountain en Haarlem; een krachtige samenwerking
Op de Dag van de Ondernemer organiseert Parkmanagement Waarderpolder in samenwerking met de gemeente Haarlem een HR-ontbijt voor de
'chefs personeelszaken' van bedrijven
in de Waarderpolder. Het ontbijt vormt
de aftrap van een nieuw HR-netwerk
voor ondernemers in het business
park: De Waarderpolder Werkt!
Het HR-netwerk biedt bedrijven de
mogelijkheid om van elkaar te leren
op het gebied van personeelszaken.
Voor deze groep wordt voortaan ook

een aparte nieuwsbrief uitgebracht.
Ben jij verantwoordelijk voor de personeelszaken binnen het bedrijf, meld
je dan aan via communicatie@waarderpolder.nl
Het ontbijt op vrijdag 15 november
is bedoeld om inzicht te krijgen in de
behoeften op personeelsgebied en
hoe Parkmanagement en de bedrijven elkaar daarbij kunnen helpen.
 www.waarderpolder.nl/hr-ontbijt

Mentoren Time 2 Shine Kids
De overstap naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle leerlingen
even makkelijk. Voor deze leerlingen
zoekt Bedrijf & Samenleving naar
vrijwilligers die als mentor op willen
treden. Dit kan gaan om vragen als
het omgaan met nieuwe docenten en
klasgenoten maar ook om een goede
schoolkeuze, het helpen bij het maken of plannen van (huis)werk en vragen waar ouders niet altijd antwoord
op hebben.

De ervaring leert dat kinderen mede
dankzij hun mentor het brugjaar in het
voortgezet onderwijs goed afsluiten.
Na anderhalf jaar kunnen ouders en
leerling zelf hun weg vinden. Bedrijf
& Samenleving roept (ook) ondernemers op zich te melden en hun kennis
en (levens)ervaring in te zetten. Naast
nuttig is het begeleiden van jongeren
ook ontzettend leuk en leerzaam.
 www.bedrijfensamenleving.nl

‘Wij werken nauw samen met lokale
ondernemers, inwoners en de gemeente Haarlem. Een samenwerking
die essentieel is voor de groei van ons
bedrijf’, aldus Eric Boonstra.

‘De groei van ons bedrijf is mede
mogelijk gemaakt door de nauwe en
goede band met de gemeente Haarlem en organisaties als de Industriekring Haarlem (IKH) en Parkmanagement Waarderpolder. Vanwege de
sterke groei van het datacenter zou
je ons bijna een bouwbedrijf kunnen
noemen. Om nieuwe uitbreidingen te
kunnen realiseren, is samenwerking
met burgemeester, wethouders en
gemeentelijke afdelingen van groot
belang. Het is belangrijk dat we elkaar
weten te vinden aangaande onderwerpen als bereikbaarheid, veiligheid,
duurzaamheid en werkgelegenheid.’
Startup-community
‘Om die reden stellen wij ons dan
ook pro-actief op, door bijvoorbeeld
het sponsoren van Haarlemse evenementen, deelname aan gemeentelijke
projecten en bestuursrollen bij de IKH

Eric Boonstra: 'De groei van ons bedrijf is mede mogelijk gemaakt door de nauwe en goede
band met de gemeente Haarlem en organisaties als de Industriekring Haarlem (IKH) en
Parkmanagement Waarderpolder.'

en Parkmanagement Waarderpolder.
We stellen al jaren een deel van ons
pand beschikbaar aan jonge ondernemers en Haarlem.Tech, een startupcommunity die ondernemers helpt in
de het ontwikkelen en naar de markt
brengen van hun nieuwe ideeën.’
Carrièrekansen
‘We onderhouden ook goede banden
met scholen in de regio, op zowel

mbo- als hbo-niveau. Regelmatig
verwelkomen wij studenten om hen
te informeren over hoe een datacenter werkt, de toekomst van de digitale
economie en de carrièrekansen die
daar liggen. We proberen deze studenten te helpen met het vinden van
een baan in de digitale economie en
op die manier zijn er al diverse studenten aan een baan geholpen, daar
zijn wij zeer gelukkig mee.’
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AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda
di. 12 november
GZ Exclusief
Besloten lunch met gastspreker
Peter Reesink (Defensie).
12.00-14.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
anmelden: goedezaken@decoalitie.nl
A

ma. 18 november
Kastanje Borrel
Voor ondernemers, directeuren en
professionals.
15.30-19.30 uur
Locatie: Villa Westend
ww.kennemerbusiness.nl
w

wo. 20 november
Anders netwerken
Workshop stichting
Vrouw in Bedrijf.
19.30-21.30 uur
Locatie: HOF20
ww.vrouwinbedrijf.nl
w

vr. 15 november
Dag van de Ondernemer
Rondleidingen bij ondernemers
door de gemeente Haarlem.
12.00-17.30 uur
Verschillende locaties
ww.dagvandeondernemer.nl
w

ma. 18 november
Initiatievencafé
Met als thema: Haarlems
Klimaatakkoord.
17.00-19.00 uur
Locatie: De DAKKAS
ww.haarlem.nl
w

ma. 25 november
V Haarlem
N
Talkshow met aansluitend
netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
www.nvhaarlem.nl
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