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Abstract 

In dit onderzoek wordt een volwassenheidsmodel voor Groene IT in de spoorsector opgesteld. Het 

volwassenheidsmodel is opgesteld aan de hand van literatuur en vervolgens getoetst door middel 

van semi gestructureerde interviews in een single case study. Het model is getest in een casus 

bedrijf. Het definitieve model bestaat uit vier domeinen, negentien attributen en 72 componenten 

en die gescoord kunnen worden op een schaal van 0 tot en met 5.  

Sleutelbegrippen 

Groene IT, volwassenheidsmodel, GITMM, spoorsector 
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Samenvatting 

De impact die de mens op het milieu heeft, zorgt voor een onomkeerbare uitputting en opwarming 

van de aarde. Dit heeft vergaande gevolgen voor mens en milieu. De enige manier om deze 

veranderingen tegen te gaan is door het nemen van verduurzamende maatregelen. Groene IT is een 

manier om deze maatregelen vorm te geven.  

IT is een steeds belangrijkere rol in de samenleving gaan spelen de laatste jaren. IT wordt onder 

andere ingezet om processen te stroomlijnen, te versnellen en om kosten te besparen. Maar kan 

ook ingezet worden ter verduurzaming.  

Groene IT wordt gezien als milieubewuste informatietechnologieën. Hierin wordt er onderscheid 

gemaakt tussen; 

1. Het efficiënt en effectief ontwerpen, produceren, gebruiken en vernietigen van computer

hardware, software en communicatie systemen met minimale impact op het milieu.

2. Het gebruik van IT en informatiesystemen bij het ondersteunen van andere organisatie

brede verduurzamende initiatieven.

3. Het gebruik van IT om bewustwording te creëren bij stakeholders betreft duurzaamheid en

groene initiatieven.

Dit kan samengevat worden als groen van IT, groen met IT en groen door IT. 

De mate waarin een bedrijf groene IT gebruikt, kan gemeten worden door middel van een 

volwassenheidsmodel. Er bestaan meerdere algemene volwassenheidsmodellen en modellen voor 

specifieke sectoren, maar er is nog geen model voor de spoorsector. Dit onderzoek zal dit model 

opstellen.  

De sector die onderzocht wordt is het reizigersvervoer per trein binnen Nederland. De Nederlandse 

spoorsector is onderverdeeld in twee type bedrijven; vervoerders en netbeheerders. De vervoerders 

ontwerpen en rijden de dienstregeling, beheren de treinen en voorzien de reizigers van 

reisinformatie. De netbeheerder is onder andere verantwoordelijk voor het spoor en het afstemmen 

van de dienstregelingen van de verschillende vervoerders op elkaar. Enkele voorbeelden van 

procesonderdelen waar vervoerders IT voor gebruiken zijn: het opstellen van de dienstregeling, het 

opleiden van en communiceren met rijdend personeel, het afhandelen van incidenten op het spoor, 

het verschaffen van reisinformatie aan reizigers en het optimaliseren van de dienstverlening. Dit 

intensieve gebruik van IT maakt het een geschikte sector om een Groene IT volwassenheidsmodel 

voor op te stellen.  

Het opstellen van dit volwassenheidsmodel is gedaan door het combineren van bestaande 

volwassenheidsmodellen en dit aan te vullen met sectorspecifieke onderdelen. Er is een 

literatuuronderzoek uitgevoerd door middel van forward snowballing en building blocks. Het 

onderzoek bouwt voort op onderzoek dat gedaan is door eerdere afstudeerders. Hiermee zijn er 

bestaande volwassenheidsmodellen gevonden. Deze volwassenheidsmodellen zijn beoordeeld op 

verschillende criteria aan de hand waarvan er vier domeinen gekozen zijn. Deze domeinen zijn: 

‘Groene IT in de organisatie’, ‘Vergroening van IT’, ‘Vergroening door IT’ en ‘Groene IT in de 

spoorsector’. Onder deze domeinen vallen in totaal negentien attributen. Ieder van deze attributen 

bestaat uit één of meerdere componenten. 

Het opgestelde model is gevalideerd door middel van een empirisch onderzoek. Er is een case study 

uitgevoerd waarbij experts uit de sector door middel van semi-gestructureerde interviews bevraagd 
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zijn over de bruikbaarheid, duidelijkheid en volledigheid van het model. Daarnaast hebben de 

experts het model zelf ook ingevuld. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het 

opgestelde model. Het invullen van het model heeft tot aanbevelingen voor verbeteringen in het 

casusbedrijf geleid.  

Na het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen aan het volwassenheidsmodel is het model 

definitief gemaakt. Het definitieve model bestaat uit vier domeinen, negentien attributen en 72 

componenten en kan gescoord worden op een schaal van 0 t/m 5 met als zevende optie ‘Weet ik 

niet’.  

Wegens tijdsgebrek zijn er een aantal punten opengelaten voor vervolgonderzoek. Namelijk; het 

toevoegen van een weging per component en het toevoegen van een attribuut dat specifiek over 

cloud-based opslag gaat. 
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Summary 

People have caused an irreversible change in the climate causing global warming. This had far-

reaching consequences for people and the environment. The only way to combat these changes is by 

taking sustainable measures. Green IT is a mean of shaping these measures.  

 

IT is playing an increasingly important role in society. IT is used to streamline and streamline 

processes and cut costs. But it can also be used to benefit sustainability. 

 

Green IT is defined as environmentally conscious information technologies. A distinction is made 

between; 

1. Efficient and effective design, production, use and waste of computer hard- and software 

and communication systems with minimal environmental impact.  

2. The use of IT and information systems to support other company-wide green initiatives.  

3. The use of IT to create awareness among stakeholders regarding sustainability and green 

initiatives.  

 

The extent to with an organization uses green IT can be measured with a maturity model. There are 

several general green IT maturity models and models for specific sectors, but none for the railsector 

yet. Within this research, such a model will be designed. 

 

The sector under investigation is passenger transport by train in the Netherlands. The Dutch rail 

sector can by divided into two types of companies; carriers and network operators. The carriers 

create and run the train schedule, manage and maintain the trains and provide passengers with 

travel information. The network operator is responsible for the railnetwork and coordinating the 

timetables of various carriers.  

Some of the process steps in which IT is used are: drawing up timetables, training and 

communicating with personnel on the tracks, handling incidents on the tracks, proving travel 

information and optimizing services. This intensive use of IT makes the railsector a fit sector to 

develop a Green IT maturity model for.  

 

This maturity model was drawn up by combining existing maturity models and integrating some 

sector specific components. A literature study was carried out by using ‘forward snowballing’ and 

“building blocks”. Using this technique various existing maturity models have been found. These 

model were assessed based on various criteria. Four domains were chosen; ‘Green IT in the 

organization’, ‘Green of IT’, ‘Green by IT’ and ‘Green IT in the railsector’. These domains include a 

total of 19 attributes, each of these contains various components.  

 

The established model is validated through empirical research. A case study was conducted in which 

interviews were held to question the usefulness, clarity and completeness of the model. The people 

participating in the study were also asked to fill in the model by rating their company. This has led to 

proposed improvements regarding green IT in the case organization.  

The interviews led to various changes to the model. After implementing these changes the model 

was finalized. The complete model constists of four domains, nineteen attributes and seventy-two 

components. It is rated on a scale from 0 to 5 with a seventh option ‘I don’t know’.   
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Due to a lack of time there are a few points left for further research. Such as assigning a different 

weight per subject. Assigning different weights would provide the means of prioritizing.  Another 

suggestion for further research is adding an attribute about cloud-based storage.  
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1. Introductie  
Dit hoofdstuk zal ter introductie van het onderzoek dienen.  

1.1. Achtergrond 
Op 6 augustus 2021 heeft het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) een rapport 

uitgebracht met de boodschap dat de aarde in rap tempo aan het opwarmen is door menselijke 

invloeden (IPCC, 2021). De manier waarop mensen hier invloed op hebben is door middel van de 

uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie uit fossiele brandstoffen.  

Daarnaast is het aantal datacenters en het gebruik van IT de afgelopen jaren exponentieel 

toegenomen. De verwachting is dat in 2030 meer dan 20% van alle energieconsumptie wereldwijd 

gedaan wordt door communicatietechnologieën (Andrae & Edler, 2015). Hieronder vallen o.a. wifi 

netwerken, persoonlijke apparaten zoals computers en telefoons, datacenters en de productie van 

deze producten.   

Naast extra energieconsumptie brengt verdere digitalisering ook positieve kanten met zich mee op 

gebied van duurzaamheid. Digitalisering heeft een positieve impact op de maatschappij in zijn 

algemeen (Ziemba, 2017).  Digitalisering van bedrijfsprocessen is al langer gaande voor veel 

bedrijven. Voorheen waren de drivers hierachter meer van economische aard. Hiermee werd er 

onder andere gestuurd op procesverbetering en kostenbesparing (Liere-Netheler, Packmohr, & 

Vogelsang, 2018). Maar tegenwoordig wordt verduurzaming ook als driver voor digitalisering gezien.   

Duurzaamheid en verduurzamen zijn brede begrippen die te pas en te onpas gebruikt worden. De 

meest gebruikte definitie die voor duurzaamheid gebruikt wordt is een afgeleide van die van 

Brundtland. Namelijk; ontwikkelingen die aan de behoeftes van nu voldoen zonder de kansen voor 

de toekomst te belemmeren (Brundtland, 1987). De drie P’s worden ook vaak genoemd in relatie tot 

duurzaamheid; people, planet, profit. Dit onderzoek zal zich enkel op de tweede p focussen. Een 

manier om duurzamer met de planeet om te gaan is door het terugdringen van CO2-uitstoot. Er 

bestaan meerdere manieren en richtlijnen voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen. 

Het Greenhouse Gas protocol is hier een voorbeeld van.  Het Greenhouse Gas protocol biedt 

richtlijnen voor organisaties voor het in kaart brengen van hun CO2-uitstoot (GHG Protocol, 2017). 

Als is dit niet helemaal geschikt in alle gevallen (Mytton, 2020). 

De combinatie van digitalisering en verduurzamen is pas vrij recentelijk op de wetenschappelijke 

agenda komen te staan (Lichtenthaler, 2021). Een manier om deze combinatie voordelig te 

gebruiken is door het focussen op ‘Groene IT’. 

 

In dit onderzoek zal een volwassenheidsmodel voor Groene IT in de spoorsector opgesteld worden. 

 

1.2. Gebiedsverkenning 
 

Als gebiedsverkenning wordt er in deze paragraaf antwoord gegeven op twee vragen; 

- Wat wordt er verstaan onder ‘Groene IT’? 

- Wat is een volwassenheidsmodel? 
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Wat wordt er verstaan onder ‘Groene IT’? 

Door de bovengenoemde botsing tussen duurzaamheid en IT is er recentelijk een nieuw begrip de 

wereld in geholpen, namelijk ‘Green IT’. Oftewel Groene IT.  

 

(Loeser, 2013) definieert groene IT als maatregelen en initiatieven die de negatieve milieu impact 

van de productie, het werken en het vernietigen van IT apparatuur en infrastructuur verminderen.  

(Murugesan & Gangadharan, 2012) definieert Groene IT als een paraplubegrip dat verwijst naar 

milieubewuste informatie technologieën, systemen, toepassingen en werkwijze. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie verschillende benaderingen:  

1. Het efficiënt en effectief ontwerpen, produceren, gebruiken en vernietigen van computer 

hardware, software en communicatiesystemen met minimale impact op het milieu.  

2. Het gebruik van IT en informatiesystemen bij het ondersteunen van andere organisatie 

brede verduurzamende initiatieven. 

3. Het gebruik van IT om bewustwording te creëren bij stakeholders betreft duurzaamheid en 

groene initiatieven.  

Milieu en duurzaamheid worden hier breed gezien. Het gaat niet enkel om de terugdringen van CO2-

uitstoot, maar ook om onder andere de vermindering van het verbruik van energie en materialen 

(Uddin & Rahman, 2012).   

 

Wat is een volwassenheidsmodel? 

Een volwassenheidsmodel bevat een verwacht of gewenst pad van de evolutie van een object of leer 

opgedeeld in meerdere afgebakende niveaus. (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) Deze 

modellen kunnen gebruikt worden om te bepalen in welk niveau van volwassenheid een bepaald 

proces is. “Volwassenheid” wordt gedefinieerd als “De status van volwassen zijn; volmaaktheid of 

perfectie van ontwikkeling of groei” en “De status van compleet, perfect of klaar zijn” in The Oxford 

English Dictionary (Wendler, 2012). Dit maakt dat de term ‘volwassenheidsmodel’ slaat op een 

model dat de vordering in de ontwikkeling onderweg naar volwassenheid zou moeten meten.  

Het opstellen van een volwassenheidsmodel is een iteratief proces. Figuur 1-1 toont de stappen in 

dit proces volgens (de Bruin, Freeze, Kulkarni, & Rosemann, 2005).  

 
Figuur 1-1:  Stappen ontwikkeling volwassenheidsmodel (de Bruin, Freeze, Kulkarni, & Rosemann, 2005) 

 

 

1.3. Probleemstelling 
 

Het doel van dit onderzoek is het opstellen en toepassen van een model dat bepaalt hoe ver de 

toepassing van groene IT is ontwikkeld in het openbaar vervoer, specifiek het reizigersvervoer per 

trein.  

Er is momenteel veel focus op duurzaamheid, ook binnen het openbaar vervoer (NS, 2021). Zo lopen 

er onderzoeken om te zorgen dat treinen minder energie verbruiken als ze niet aan het rijden zijn en 

worden alle dieseltreinen langzaam uitgefaseerd. Tegelijkertijd is er focus op digitalisering in deze 

sector. Werk dat voorheen met pen en papier werd uitgevoerd gebeurt nu online en er worden 

steeds meer slimme algoritmes bedacht om de dienstregeling en de uitvoering hiervan zo efficiënt 
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en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Er lijkt echter nog geen aandacht te zijn voor de 

relatie tussen digitalisering en verduurzaming. Dit wordt nog gezien als twee losse bewegingen. Door 

middel van een Groene IT volwassenheidsmodel wordt in kaart gebracht hoe IT kan bijdragen aan 

verduurzaming.  

 

1.4. Opdrachtformulering 
Het uitwerken van de eerdergenoemde probleemstelling zal gebeuren aan de hand van meerdere 

vragen. 

 

De centrale hoofdvraag luidt als volgt:  

Hoe ziet een Groene-IT volwassenheidsmodel eruit voor de spoorsector? 

 

Het beantwoorden van deze vraag gebeurt aan de hand van meerdere deelvragen die verdeeld zijn 

in vragen die o.b.v. literatuur- of empirisch onderzoek beantwoord worden. In tabel 1-1 staan alle 

onderzoekvragen met daarbij de paragraaf waarin ze beantwoord worden. In paragraaf 1.6 wordt 

aangetoond welk doel de verschillende deelvragen dienen binnen het onderzoek.  

 

 
Tabel 1-1: Onderzoeksvragen 

 Onderzoeksvraag Paragraaf 

Vooronderzoek V1. Hoe ziet de Nederlandse spoorsector eruit? 2.2.1 

V2. Wat zijn de primaire processen binnen de spoorsector? 2.2.2 

V3. Hoe worden de primaire processen ondersteund door IT? 2.2.3 

Literatuur L1. Hoe zien bestaande volwassenheidsmodellen voor Groene-IT 

eruit? 

3.3.1 

L2. Wat zijn criteria voor een volwassenheidsmodel voor Groene-IT 

voor de spoorsector? 

3.3.2 

L3. Hoe scoren de bestaande volwassenheidsmodellen op de 

gevonden criteria? 

3.3.3 

L4. Welke domeinen en attributen uit bestaande modellen zijn 

geschikt voor een volwassenheidsmodel voor de spoorsector? 

3.3.4 

L5. Wat zijn passende sectorspecifieke attributen voor de 

spoorsector? 

3.3.5 

L6. Hoe ziet een geschikt volwassenheidsmodel voor de spoorsector 

eruit volgens de literatuur? 

3.3.6 

Empirisch E1. Wordt het volwassenheidsmodel gevalideerd door experts uit de 

sector? 

6.1.1 

E2. Welke verbeterpunten worden er benoemd t.a.v. het 

volwassenheidsmodel? 

6.1.2 

E3. Is het volwassenheidsmodel bruikbaar voor de spoorsector? 6.1.3 

E4. Hoe wordt er gescoord op het volwassenheidsmodel? 6.1.4 
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1.5. Motivatie/ relevantie  
In deze paragraaf zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek 

beschreven.  

 

Wetenschappelijke relevantie: De impact van digitalisering op verschillende aspecten van de 

samenleving is ruimschoots onderzocht. De impact op het klimaat hiervan kan gemeten worden 

door middel Groene IT volwassenheidsmodellen. Deze modellen zijn reeds opgesteld voor 

verschillende sectoren. Echter nog niet voor de spoorsector.  Dit afstudeeronderzoek bouwt voor op 

het afstudeeronderzoek van Meertens waarin een Groene IT volwassenheidsmodel is opgesteld voor 

de verzekeringssector (Meertens, 2020) en dat van Elmendorp waarin een volwassenheidsmodel 

voor groene IT in de maakindustrie opgesteld is (Elmendorp, 2020). Beide onderzoekers stellen voor 

om vervolgonderzoek te doen naar dit onderwerp in verschillende sectoren. Dit onderzoek vergroot 

het aantal sectoren waar een groene IT volwassenheidsmodel voor opgesteld is.  

 

Maatschappelijke relevantie: Klimaatverandering is een probleem waar iedereen de gevolgen van 

gaat voelen (IPCC, 2021). Een manier om hier zelf invloed op uit te oefenen is door het verminderen 

van vervuiling en verbruik, met andere woorden: verduurzamen. Verminderen van verbruik en 

vervuiling kan onder andere door dematerialisatie (het verminderen van benodigde fysieke 

hulpmiddelen) en energie extensivering (het verminderen van energieverbruik). De spoorsector voor 

reizigersvervoer is een groot afnemer van energie. In 2013 werd er voor het vervoer van reizigers al 

meer dan vier keer zoveel elektriciteit verbruikt als door alle woningen in gemeente Utrecht samen 

(van Hoesel & van Himbergen, 2015)  & (Rijksoverheid, 2021). Hierbij wordt het verbruik van gas en 

diesel niet meegerekend.   

Een Groene IT volwassenheidsmodel helpt inzichtelijk maken hoe groene IT een concrete rol in het 

terugdringen van gebruik kan spelen.  

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
De onderzoeksmethode die gehanteerd wordt binnen dit onderzoek sluit aan bij de ‘Design Science 

Research Method’ (Peffers, 2007). Deze methode bestaat uit 6 stappen. Deze stappen en hoe ze 

uitgewerkt worden in dit onderzoek zijn te zien in tabel 1-2. In de laatste kolom staat benoemd 

welke deelvragen bijdragen aan die specifieke stap in het onderzoek.  

Het onderzoek zal beginnen met literatuuronderzoek. Aan de hand van bestaande literatuur wordt 

er een theoretisch kader opgesteld. Op basis hiervan wordt een concept-volwassenheidsmodel 

opgesteld.  

Het volwassenheidsmodel wordt in het empirische onderzoek getoetst aan de hand van semi- 

gestructureerde interviews met experts uit de spoorsector. Aan de hand van deze interviews wordt 

het model waar nodig aangepast of aangevuld. 
Tabel 1-2: Methodologie (Peffers, 2007) 

DSRM-stap (Peffers, 
2007) 

Inhoud stap Inhoud binnen dit 
onderzoek 

Paragraaf Deelvragen 

Probleem 
identificatie en 
motivatie 

Het definiëren van 
een probleemstelling, 
bijbehorende 
onderzoeksvragen en 
de waarde van de 

Er is geen model om de 
volwassenheid vast te 
stellen van groen de IT in de 
spoorsector, een 
volwassenheidsmodel zou 
dit op kunnen lossen. Om de 

1.1 t/m 1.4, 
2.1 & 2.2 

V1, V2 & 
V3 
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oplossing van het 
probleem. 

scope van het 
volwassenheidsmodel beter 
te begrijpen is er een 
vooronderzoek gedaan. 

Definitie doelen 
uitkomst 

Het doel dat de 
gewenste uitkomst 
van het onderzoek 
dient.  

De gewenste uitkomst van 
het onderzoek is een 
gevalideerd 
volwassenheidsmodel 

1.4 & 1.5  

Ontwerp en 
ontwikkelen van het 
model 

Het maken van het 
model. 

Een conceptueel 
volwassenheidsmodel voor 
de spoorsector dat 
opgesteld is aan de hand 
van literatuur en 
bedrijfsinformatie 

3.1 t/m 3.3 L1, L2, L3, 
L4, L5 & L6 

Demonstratie De toetsing van het 
ontwikkelde model 
met respondenten. 

Een single case study waarin 
het gemaakte 
volwassenheidsmodel 
getoetst wordt met experts 
uit de sector door middel 
van interviews.  

3.4 & 4.1 
t/m 4.3 

E1, E2, E3 
& E4 

Evaluatie De validiteit van het 
onderzoek en de 
methode  
Een evaluatie van de 
behaalde resultaten 
en het onderzoek zelf.  

Een discussie van de 
onderzoeksmethode, 
mogelijke verbeterpunten 
en vervolgstappen. Een 
evaluatie van de resultaten 
door deze te vergelijken met 
literatuur en hier conclusies 
uit te trekken. En de 
beantwoording van de 
hoofdvraag. 

4.4 & 6.1 
t/m 6.4  

E2 & E3 

Communicatie Een presentatie van 
het onderzoek en de 
resultaten 

Dit rapport en een losse 
presentatie  

  

 

 

Dit rapport is opgedeeld in zes hoofdstukken die ieder meerdere paragrafen bevatten. Na deze 

inleiding wordt het vooronderzoek beschreven. Hierin wordt een drietal vragen beantwoord die 

relevant zijn voor de start van het onderzoek. Na het vooronderzoek wordt er een theoretisch kader 

opgesteld. In dit derde hoofdstuk worden meerdere vragen beantwoord aan de hand van literatuur. 

In het vierde hoofdstuk wordt de aanpak van het empirisch onderzoek beschreven dat uitgevoerd is 

om de hoofdvraag te beantwoorden. Het vijfde hoofdstuk zal de resultaten van het onderzoek 

beschrijven. Het zesde en laatste hoofdstuk bespreekt deze resultaten in en stelt deze ter discussie 

en formuleert op basis hiervan conclusies en aanbeveling. Het rapport zal eindigen met een lijst met 

bronnen waar naar verwezen wordt en een aantal bijlages met details over het onderzoek.  
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2. Vooronderzoek 
In dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek naar de spoorsector beschreven. De vragen die 

beantwoord zullen worden zijn te zien in tabel 2-1, hier staat bij benoemd welke bronnen er 

gebruikt zijn om de vragen te beantwoorden. 

Tabel 2-1: Vooronderzoek vragen en bronnen 

Onderzoeksvraag Bron 

V1. Hoe ziet de Nederlandse spoorsector eruit? Openbare internetbronnen, 

interne bedrijfsdocumenten 

V2. Wat zijn de primaire processen binnen de spoorsector? Interne bedrijfsdocumenten 

V3. Hoe worden de primaire processen ondersteund door IT? Interne bedrijfsdocumenten 

2.1. Onderzoeksaanpak  
De antwoorden op de onderzoeksvragen die in tabel 2-1 benoemd worden, zijn gevonden 

doormiddel van interne bedrijfsdocumenten en openbare internetbronnen die gevonden zijn via 

Google of Google Scholar. De onderzoeker is werkzaam in de spoorsector en heeft op die manier 

toegang tot interne bedrijfsdocumentatie. De gebruikte bronnen voor het vooronderzoek en de 

introductie en de wijze waarop deze gevonden zijn staan in tabel 0-1 in bijlage 1.   

2.2. Resultaten 
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvragen in tabel 2-1. 

2.2.1. De Nederlandse spoorsector 
Meer dan een kwart van alle gereisde binnenlandse kilometers binnen Nederland wordt met het 

openbaar vervoer afgelegd (CBS, 2021). Het grootste gedeelte hiervan gebeurt met de trein.  

Het Nederlandse spoorwegnetwerk is één van de drukst bereden spoorwegnetwerken ter wereld, 

enkel ingehaald door Japan en Zwitserland. (Treinreiziger, 2010)  

De spoorsector in Nederland is verdeeld in twee type bedrijven; de vervoerders en de 

netbeheerders. De vervoerders zijn onder andere verantwoordelijk voor het rijden van de treinen, 

het onderhouden van de treinen, het maken van hun eigen dienstregeling en deze afstemmen met 

de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor onder andere het onderhoud van het 

spoor en het afstemmen van de dienstregelingen van de verschillende vervoerders op elkaar.  

Dit onderzoek zal zich enkel focussen op vervoerders. 

2.2.2. Primaire processen 
De core business van een vervoerder is zorgen dat zijn reizigers tevreden van A naar B komen. Dit 

onderzoek zal zich focussen op de dienstverlening rondom treinen. Binnen de corebusiness van 

vervoerders vallen ook andere vervoersmiddelen die mobiliteit bevorderen en de retail op stations, 

maar met oog op de behapbaarheid van het onderzoek zullen deze buiten beschouwing gelaten 

worden. Figuur 2-1 toont het hoofdprocesmodel van de grootste vervoerder van Nederland.  

Het vervoeren van tevreden reizigers bestaat uit meerdere componenten; reizigers, een wijze van 

vervoeren en een manier van borgen dat ze tevreden zijn.  Het aantrekken van reizigers gebeurt 

door middel van marketing (figuur 2-1, punt 1). Er wordt onderzocht waar de behoeftes van 

verschillende potentiële reizigers zit en waar de verwachtte toekomstige behoeftes zitten. Er 

worden afspraken gemaakt met (lokale) overheden en er wordt klantonderzoek gedaan. Op basis 
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van deze behoeftes wordt er een dienstregeling gemaakt en worden er producten zoals retail op 

stations en verschillende type abonnementen aangeboden. Dit aanbod wordt gecommuniceerd via 

(online) marketingcampagnes (figuur 2-1, punt 2/3).  

Wanneer er reizigers zijn, is er een manier nodig om deze te vervoeren. Hiervoor zijn er treinen 

nodig, personeel om deze treinen te rijden, een dienstregeling die deze treinen rijden (figuur 2-2, 

punt 3 en 4) en een spoor waar de treinen over rijden (figuur 2-1, punt 5). De treinen moeten 

schoongemaakt en onderhouden worden. Het personeel dat de treinen rijdt, moet opgeleid en 

ingepland worden. De dienstregeling moet gemaakt worden en constant aangepast worden aan 

veranderende behoeftes (figuur 2-2, punt 1 en 2). Wanneer er ergens een evenement is waar veel 

bezoekers verwacht worden dan moeten er meer treinen gepland worden om al deze mensen te 

kunnen vervoeren. Het spoor waar de treinen overheen rijden moet ook onderhouden worden en 

niet te vol gepland zijn. Er kan maar 1 trein in op een spoorsectie zijn om ongevallen en gevaarlijke 

situaties te voorkomen. Het onderhouden van het spoor is de taak van de netbeheerder. Het maken 

van een veilig uitvoerbare dienstregeling behoort tot de vervoerder (figuur 2-2, punt 4).  

Wanneer je reizigers en een manier om ze te vervoeren hebt, heb je ook een manier nodig om deze 

reizigers tevreden te houden om te zorgen dat ze vaker de trein kunnen pakken (figuur 2-1, punt 7 

en 9). Reizigers stappen niet graag hongerig in een trein die te laat, vies of onveilig is. Om de reiziger 

tevreden te houden moeten treinen beveiligd en schoongemaakt worden. Hier is personeel voor 

nodig. Daarnaast moet er gestuurd worden op zoveel mogelijk volgens de gemaakte dienstregeling 

te rijden. De treindienst moet voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Wanneer er ergens een boom op 

het spoor valt dan is er een team nodig dat zorgt dat er geen treinen meer rijden over dat stuk 

spoor, dat de boom weghaalt, het spoor en de bovenleidingen herstelt en zorgt dat de reizigers die 

eigenlijk over dat stuk spoor hadden willen reizen zo snel mogelijk op hun bestemming aankomen. 

Een reiziger wil niet alleen veilig (figuur 2-1, punt 4) en tijdig aankomen maar ook uitgerust en 

verzadigd. Hiervoor is het belangrijk dat deze comfortabel kan zitten in de trein en mogelijk ook kan 

werken onderweg. Hiervoor zijn er meer stoelen dan reizigers nodig en tafels en wifi in de trein 

(figuur 2-1, punt 6). De mogelijkheid om koffie en een krant te kopen op het station of in de trein 

draagt hier ook aan bij.  

Figuur 2-1 geeft een overzicht van de hoofdprocessen van de grootste vervoerder van Nederland. Dit 

onderzoek zal zich enkel focussen op het ontwikkeling, plannen, bijsturen en verzorgen van de 

treindienst, punt 5 uit dit figuur.  

 Figuur 2-2 laat in hoofdlijnen zien welke processen er nodig zijn binnen het ontwikkelen, plannen, 

bijsturen en verzorgen van de treindienst. Dit zijn details van onderdeel 5, figuur 2-1.  
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Figuur 2-1: Hoofdprocessen reizigersvervoerder (Bron: Aris model NS) 
 

 
Figuur 2-2: Processen ontwikkelen, planinen, bijsturen en verzorgen treindienst (detail van onderdeel 5 in figuur 
2-1) (Bron: ARIS model NS) 
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2.2.3. Ondersteuning door IT 
IT is onmisbaar in alle processen van de vervoerder. Door middel van IT-systemen wordt de 

dienstregeling gemaakt, aangepast en gecommuniceerd. De communicatie met klanten, personeel 

op de treinen, stations, andere ‘buiten’ locaties en kantoor gaat grotendeels digitaal. Door IT-

systemen in de trein wordt er gesignaleerd wanneer er onderhoud nodig is. Het belang van IT bij de 

treindienst wordt pas echt zichtbaar wanneer deze in storing valt (Business Insider, 2021). Toen er in 

het verleden storingen waren bij de netwerkprovider werd het gehele treinverkeer landelijk 

platgelegd omdat de veiligheidssystemen op de trein het niet deden en de communicatie tussen de 

treinverkeersleiders, de trein zelf en het rijdende personeel niet meer mogelijk was. 

 

Er zijn verschillende manieren waarop IT op dit moment al wordt ingezet om het bedrijf duurzamer 

te maken:  

- Er worden steeds meer internationale treinen geïntroduceerd ter concurrentie met de 

luchtvaartmaatschappijen. Wanneer er minder gevlogen gaat worden zal dit veel CO2-

uitstoot verminderen. Voor de vervoerders zelf geeft dit juist meer verbruik van (groene) 

stroom, maar als maatschappij in het geheel zal de uitstoot dan verminderen.  

- Treinen zijn voorzien van sensoren die meten welke handelingen er wanneer op verricht 

worden en hoeveel energie ze verbruiken. De informatie uit deze sensoren wordt gebruikt 

om te sturen op het energiezuinig rijden en parkeren van treinen.  

- De klantenservice gaat grotendeels digitaal waardoor er minder personeel aanwezig hoeft te 

zijn op servicepunten op stations. Dit scheelt woon-werk verkeer en werkplekken op en naar 

deze locaties.  

- Conducteurs die kaartjes controleren in treinen hebben een applicatie waarmee ze op 

bepaalde trajecten boetes kunnen laten betalen via een QR-code en digitaal betaalverzoek. 

Hiervoor werd dit gedaan doormiddel van een papieren vordering die per post gestuurd 

werd. Deze nieuwe methode scheelt papier en werk aan de kant van de postbezorging.  

- Sinds de coronacrisis is het op afstand werken door middel van Microsoft Teams en andere 

tools in veel takken van het bedrijf geïntroduceerd. Er zijn plannen om dit door te zetten. Dit 

bespaart reisbewegingen van woon-werk verkeer en werk-werk verkeer van het personeel 

van het bedrijf.  

 

Er zijn nog enkele manieren waarop er door middel van IT verduurzaamd kan worden:  

- (Bijna) iedere reiziger draagt nu een plastic Ov-kaart met zich mee. Het is mogelijk om losse 

kaartjes via de app te kopen, maar deze zijn duurder dan een abonnement. Als er een 

digitale variant van de Ov-kaart zou zijn waar ook abonnementen op geladen kunnen 

worden dan zou dit het aantal nieuw geproduceerde plastic pasjes tegen gaan.  

- Naast de Ov-kaart hebben alle medewerkers ook één of meerdere toegangspassen om de 

verschillende panden binnen te komen. Voorheen ging deze toegang ook met de OV-

chipkaart maar wegens veiligheidsmaatregelen is de persoonlijke toegangspas 

geïntroduceerd in 2019. Als deze pas(-sen) vervangen zouden worden door digitale passen 

dan zou dit de plastic productie verminderen.  
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk is het literatuuronderzoek beschreven. Er wordt antwoord gegeven op de 

deelvragen die gesteld zijn binnen de zoektocht naar een geschikt Groene IT volwassenheidsmodel 

voor de spoorsector.  

3.1. Onderzoeksaanpak 
Het doel van dit literatuuronderzoek is het vinden van een geschikt volwassenheidsmodel voor 

groene IT binnen de spoorsector. De deelvragen die daarvoor beantwoord worden zijn te zien in 

tabel 3-1.  

 
Tabel 3-1: Onderzoeksvragen literatuuronderzoek 

Onderzoeksvraag  Methode 

L1. Hoe zien bestaande volwassenheidsmodellen voor Groene-IT 

eruit? 

Forward snowballing & building 

blocks 

L2. Wat zijn criteria voor een volwassenheidsmodel voor Groene-IT 

voor de spoorsector? 

Forward snowballing & building 

blocks 

L3. Hoe scoren de bestaande volwassenheidsmodellen op de 

gevonden criteria? 

Afleiding uit L1 en L2 

L4. Welke domeinen en attributen uit bestaande modellen zijn 

geschikt voor een volwassenheidsmodel voor de spoorsector? 

Afleiding uit L3 

L5. Wat zijn passende sectorspecifieke attributen voor de 

spoorsector? 

Bedrijfseigen documenten; 

uitkomst vooronderzoek, H2 

L6. Hoe ziet een geschikt volwassenheidsmodel voor de spoorsector 

eruit volgens de literatuur? 

Afleiding uit L1 t/m L5 

 

Vanuit de opleiding is een lijst met artikelen en eerdere scriptieverslagen aangeleverd die betrekking 

hebben tot het onderwerp. Deze artikelen staan in bijlage 4, tabel 0-4. Vanuit deze lijst met 

kernartikelen zijn recentere werken gezocht doormiddel van ‘forward snowballing’. Er zijn ook 

nieuwe artikelen gevonden doormiddel van de ‘building blocks’-methode. De nieuw gevonden 

bronnen staan in tabel 0-5 in bijlage 4. 

Daarnaast is er gebruik gemaakt van bedrijfseigen documenten die verkregen zijn door de 

onderzoeker.  

 

3.2. Uitvoering 
De uitvoering van het onderzoek is gedaan doormiddel van ‘forward snowballing’. Deze tactiek 

houdt in dat er eerst een relevant wetenschappelijk artikel gezocht wordt en vervolgens naar 

artikelen gezocht wordt waar dit artikel in geciteerd wordt. Dit onderzoek bouwt voort op eerdere 

onderzoeken die uitgevoerd zijn in 2019/2020. De literatuur die hiervoor gevonden is wordt als 

startpunt gebruikt. Door middel van forward snowballing wordt er recentere informatie gevonden. 

Dit wordt gedaan door middel van Google Scholar.  

De titels en samenvattingen op de eerste paar pagina’s van Google Scholar zijn gescand. Wanneer 

leek alsof deze artikelen de informatie zou bevatten die nodig is voor het onderzoek zijn ze helemaal 

doorgelezen. Wanneer er vervolgens informatie uit de gelezen artikelen is gebruikt in het onderzoek 

is deze benoemd in tabel 3-2 of tabel 3-3.  
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In tabel 3-2 is te zien welke bronnen er geraadpleegd zijn er in hoeveel andere artikelen deze 

bronnen benoemd worden. In bijlage 2 is te zien welke artikelen er gevonden zijn. 
Tabel 3-2: Forward snowballing resultaten 

Artikel Aantal citaties Aantal gebruikt in onderzoek 

(Hankel, Oud, Saan, & Lago, 2014) 39 3 

(Molla, Cooper, & Pittayachawan, 2011) 188 2 

(Park, Eo, & Lee, 2012) 37 0 

(Donnellan, Sheridan, & Curry, 2011) 142 2 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) 1113 2 

   

Daarnaast zijn er ook andere bronnen gevonden doormiddel van de ‘building blocks’-methode. 

Hierbij zijn er op basis van verschillende zoekcriteria via Google Scholar en de EBSCO-search engine 

nieuwe artikelen gevonden.  

Enkele criteria die hier aangehouden zijn, zijn:  

- Artikelen moeten in het Engels of Nederlands geschreven zijn. 

- Artikelen zijn niet ouder dan 10 jaar, bij voorkeur niet ouder dan 5.  

- Artikelen moeten gratis beschikbaar zijn. 

De aantallen gevonden artikelen per zoekcriterium zijn af te lezen in tabel 3-3. De gevonden 

artikelen zijn te vinden in bijlage 3. 

Er zijn geen bruikbare artikelen gevonden die een relatie leggen tussen Green IT en public transport. 

 
Tabel 3-3: Building Blocks resultaten 

 Google Scholar Open Universiteit Library - EBSCO 

Zoektermen Resultaten 

> 2016 

Resultaten 

> 2010 

Aantal 

artikelen 

gebruikt in 

onderzoek 

Resultaten > 

2016 

Resultaten > 

2010 

Aantal 

artikelen 

gebruikt in 

onderzoek 

“Green IT” 18.200 20.500 3 1.035.240 1.576.795 2 

“Green IT” 

“Maturity 

model” 

349 680 1 343 425 1 

“Green IT” “Ma-

turity model” 

“Public sector” 

72 129 0 35 46 0 

“Green IT” 

“Public 

transport” 

692 1.230 0 5.480 103.758 0 

“Green IT” “Ma-

turity model” 

“criteria” 

186 381 1 213 253 1 

 

Bijlage 4 laat zien welke artikelen er ook gevonden zijn door eerdere afstudeerders en welke er 

nieuw gevonden zijn.  
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3.3. Resultaten en conclusies 
 

In deze paragraaf worden de resultaten en conclusies van het literatuuronderzoek gegeven. Dit is 

uitgespitst per deelvraag. De deelvragen staan eerder in dit hoofdstuk in tabel 3-1 benoemd.  

 

3.3.1. L1. Bestaande volwassenheidsmodellen groene IT 
In tabel 3-4 staat een aantal bestaande volwassenheidsmodellen voor groene IT die gevonden zijn in 

literatuur. Er zijn geen artikelen gevonden die een relatie leggen tussen Groene IT en openbaar 

vervoer. Er is ten opzichte van eerdere afstudeerders één nieuw model gevonden (Rashid, Khan, 

Khan, & Ilyas, 2021). Dit artikel zal meegenomen worden in de vergelijking. 

 
Tabel 3-4: Bestaande volwassenheidsmodellen 

Model  Bron  Beschrijving 

SURF Green ICT Ma-

turity Model 2.0 

(Hankel, Oud, Saan, & 

Lago, 2014) 

(Hankel A. , 2020) 

Dit model is ontwikkeld voor en met Nederlandse 

hoger onderwijsinstellingen. Het bevat drie 

algemene domeinen en een vierde sectorspecifiek 

domein. Het model is ontwikkeld in 2014 en verfijnd 

in 2020. De bron uit 2020 is een proefschrift en niet 

gepeerreviewd. 

Green ICT Maturity 

Model for Czech SME’s 

(Buchalcevova, 2015) Dit model is ontwikkeld voor Tsjechische midden- 

en kleinbedrijven die gebruik maken van ICT-

services. Het model is opgebouwd aan de hand van 

zes bestaande modellen die gemeten worden tegen 

vijf criteria. 

Capability building 

blocks of sustainable 

information and com-

munication technology 

(Donnellan, Sheridan, 

& Curry, 2011) 

Dit model meet de mate waarin organisaties zich 

aan hun eigen duurzame-IT beleid houden en welke 

potentie hierin zit. (Gholami, Ravishankar, Shirazi, & 

Machet, 2017) past dit model toe in de reis-sector.  

Green IT-assessment 

template 

(Park, Eo, & Lee, 2012) Dit model is opgebouwd uit drie modellen die breed 

gebruikt worden en getoetst op verschillende grote 

Koreaanse bedrijven in verschillende sectoren.  

Green-Agile Maturity 

Model 

Rashid (2021) Dit model meet de mate waarin bedrijven die 

software op een agile manier ontwikkelen dit groen 

doen. Hierbij gaat het om zowel de software zelf als 

de ontwikkeling hiervan. 

G-readiness  (Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Dit model is gebaseerd op dertien bestaande 

modellen en is getoetst bij bedrijven in Australië, 

Nieuw-Zeeland en de VS in verschillende sectoren 

behalve de agrarische en mijnbouw sector omdat 

deze minder gebruik maken van IT.  
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3.3.2. L2. Criteria voor een volwassenheidsmodel 
 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) hebben criteria opgesteld voor het beoordelen van 

volwassenheidsmodellen. Deze criteria zijn tot stand gekomen door een iteratief proces waarbij er 

meerdere wetenschappelijke bronnen gebruikt zijn. Deze criteria zullen overgenomen worden voor 

dit onderzoek. De criteria zijn te zien in tabel 3-5.  
 

Tabel 3-5: Citeria voor volwassenheidsmodellen (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) 

 Criterium Beschrijving 

R1 Vergelijking met bestaande 

volwassenheidsmodellen 

De noodzaak van het ontwikkelen van een nieuw 

model moet voortkomen uit een vergelijking met 

een bestaand model.  

R2 Iteratief proces Het model moet door middel van een iteratief 

proces tot stand komen 

R3 Evaluatie Alle aspecten van het model moeten iteratief 

geëvalueerd worden 

R4 Meerdere methodieken aanpak Voor het ontwikkelen van het model zijn meerdere 

methodieken gebruikt die alle onderbouwd en goed 

toegespitst zijn 

R5 Identificatie van de relevantie van het 

probleem 

De relevantie van het probleem en de bijbehorende 

oplossing die geboden wordt met het model moet 

aangetoond worden 

R6 Probleemdefinitie Het toepassingsgebied van het model moet vooraf 

bepaald zijn, evenals de voorwaarde van toepassing 

en die verwachtte voordelen  

R7 Presentatie van de resultaten De presentatie van het model moet gericht zijn op 

de behoefte en de voorwaarde van de gebruikers 

R8 Wetenschappelijke documentatie Het ontwerp van het model moet in detail 

gedocumenteerd zijn. Hieronder vallen alle 

ondernomen stappen, alle betrokkenen, gebruikte 

methodes en resultaten.  

 

In een later onderzoek heeft (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) de design principles uit figuur 3-1 

hieraan toegevoegd. Deze principes komen grotendeels overheen met de criteria in tabel 3-5, er 

wordt enkel dieper ingegaan op de details in de volwassenheidsniveaus. Daarom zal er aan 9e 

criterium toegevoegd worden:  

R9 Volwassenheidsniveaus De volwassenheidsniveaus in het model zijn 

gedetailleerd en de criteria om hieraan te voldoen 

zijn objectief te beoordelen.  
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Figuur 3-1: Design principles (Pöppelbuß & Röglinger, 2011) 

 

In  tabel 3-6  staat hoe de verschillende criteria uit tabel 3-5 passen bij de design principles uit figuur 

3-1.  

Tabel 3-6: Relatie Design principles - criteria 

DP R  DP R  DP R 

1.1 1  1.4 7  3.1 9 

1.2 8, 9  2.1 9  3.2 9 

1.3 5  2.2 2, 3  3.3 2, 3 

 

3.3.3. L3. Scoring bestaande modellen op criteria 
In tabel 3-7 is te zien welke volwassenheidsmodellen er gevonden zijn, hoeveel dimensies en 

attributen deze bevatten, op hoeveel niveaus er beoordeeld wordt in deze modellen en hoe de 

modellen scoren op de criteria die genoemd zijn in paragraaf 3.3.2. In bijlage 5 staat tabel 0-6 die 

laat zien hoe de score in de zesde kolom van de tabel tot stand komt.  

Tabel 3-7: Vergelijking verschillende modellen 

Model  Bron  Aantal        

dimensies 

Aantal 

attributen  

Aantal 

niveaus  

Score o.b.v par. 

3.3.2 criteria (zie 

bijlage 5) 

SURF Green ICT Ma-

turity Model 

(Hankel, Oud, Saan, 

& Lago, 2014) 

4 21 1-5 7 

Green ICT Maturity 

Model for Czech SME’s 

(Buchalcevova, 

2015) 

4 15 0-5 6 
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Capability building 

blocks of sustainable 

information and com-

munication technology 

(Donnellan, 

Sheridan, & Curry, 

2011) 

4 9 1-5 6 

Green IT-assessment 

template 

(Park, Eo, & Lee, 

2012) 

5 64 0-5 4 

Green-Agile Maturity 

Model 

(Rashid, Khan, 

Khan, & Ilyas, 

2021) 

3 18 1-7 5 

G-readiness  (Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 

2011) 

2 10 0-7 7 

 

De modellen van (Hankel A. , 2020) en (Molla, Cooper, & Pittayachawan, 2011) scoren het hoogste 

voor de opgestelde criteria met een score van 7/9. Het model van Buchalcevova is specifiek 

toegesplits op het midden- klein bedrijf terwijl het SURF model breder toepasbaar is. De sector waar 

dit onderzoek op gericht is valt niet onder het midden- klein bedrijf. Het SURF-model is recenter 

gerecidiveerd en zal daarom als basis genomen worden. Als het SURF-model op bepaalde aspecten 

niet voldoet dan zal dit aangevuld worden met het G-readiness model.  

 

3.3.4. L4. Geschikte onderdelen bestaande 

volwassenheidsmodellen 
 

Het SURF-model van (Hankel A. , 2020) wordt als basis genomen voor een nieuw 

volwassenheidsmodel. Dit bevat vier domeinen, waarvan 1 sectorspecifiek. De drie algemene 

domeinen zijn: ‘Groene IT in de organisatie’, ‘Vergroening van IT’ en ‘Vergroening door IT’.  Ieder van 

deze domeinen bevat meerdere attributen, welke meerdere componenten bevatten.  Ieder van deze 

componenten wordt beoordeeld op een schaal van 0 t/m 5 op volwassenheid.  

Deze domeinen worden ook benoemd of gebruikt in de modellen van (Buchalcevova, 2015) en (Park, 

Eo, & Lee, 2012). Hier wordt nog een vierde domein aan toegevoegd dat specifiek is voor de 

spoorsector.  

Het eerste domein van het SURF-model van Hankel heeft enkel betrekking tot de IT-afdeling. Het 

model dat opgesteld wordt binnen dit onderzoek is beoogd om betrekking te hebben op de gehele 

organisatie. Om deze reden worden hierbij de attributen van Molla’s G-readiness model 

overgenomen. Deze attributen vallen onder hetzelfde domein maar hebben betrekking tot de gehele 

organisatie. Attributen onder de andere domeinen worden wel overgenomen.  

Tabel 3-7 toont de vier domeinen en hun beschrijving en bron. Ieder van deze domeinen bevat 

meerdere attributen. 
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Tabel 3-8: Domeinen met bronnen 

Domein Beschrijving Bron 

Groene IT in de organisatie Het gebruik van groene IT in de gehele 

organisatie. 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Vergroening van IT Het duurzamer gebruiken van de 

infrastructuur en overige hardware van 

IT 

(Hankel, Oud, Saan, & 

Lago, 2014) 

Vergroening door IT Het gebruik van IT om de rest van het 

bedrijf duurzamer te maken 

(Hankel, Oud, Saan, & 

Lago, 2014) 

Groene IT in de spoorsector Aspecten binnen de spoorsector waar 

groene IT-impact op heeft. 

Bedrijfseigen 

documentatie 

 

De attributen die bij de bovengenoemde domeinen horen en hun bijbehorende definities staan in 

tabel 3-8. De attributen en definities zijn uit de bronnen afgeleid die bij de domeinen benoemd 

staan. In de volgende paragraaf worden de attributen die onder het vierde domein vallen 

beschreven. 

Tabel 3-9: Domeinen an attributen volwassenheidsmodel 

Domein Attribuut  Definitie 

Groene IT in de 

organisatie 

Attitude Verwijst naar de houding, normen en waarde 

van het personeel ten opzichte van 

duurzaamheid en de rol de IT hierin kan 

spelen.  

Beleid Het framework dat een bedrijf ontwikkeld 

rondom de inkoop, het gebruik en wegdoen 

van IT 

Governance Gaat over doelstellingen rondom Groene IT 

initiatieven, uitgaven en andere 

meetmethode. 

Toepassing Gaat over de mate waarin Groene IT 

benadrukt en toegepaste wordt in een 

organisatie 

Vergroening van IT Datacentrum, housing De efficiëntie van het energieverbruik van de 

housing van de infrastructurele middelen 

Datacentrum, IT-apparatuur De efficiëntie van het energieverbruik van de 

IT-hardware 

Netwerk infrastructuur De efficiëntie van het energie verbruik van de 

netwerkinfrastructuur 

Opslag data De efficiëntie de opslag van data  
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Werkplek, hardware De efficiëntie van het energieverbruik het de 

apparatuur die gebruikt wordt door de 

eindgebruiker, zoals computers en printers 

Werkplek, software De efficiënte van energieverbruik van de 

software die gebruikt wordt door de eind-

gebruiker 

Vergroening door IT Reisbesparingen door IT Het gebruik van IT om bedrijfsbreed 

reisbewegingen te besparen door 

bijvoorbeeld telewerken. 

Ruimtebesparing door IT Het gebruik van IT om ruimte in gebouwen te 

besparen 

Energiebesparing door IT Het gebruik van IT om bedrijfsbreed 

elektriciteit te besparen  

Materiaal besparing door IT Het gebruik van IT om het gebruik van papier 

en andere middelen te besparen 

 

Ieder attribuut bestaat uit één of meerdere componenten. Deze componenten zijn stellingen die 

gescoord worden naar de mate waarin deze toegepast wordt in de betreffende organisatie. Deze 

componenten staan beschreven in bijlage 6.  

Volwassenheidsniveaus 

De scoring van de componenten gebeurt op basis van een schaal van 0 t/m 5 plus twee extra opties; 

‘Niet van toepassing’ en ‘Weet ik niet’. In tabel 3-10 staat een uitleg van deze niveaus hoe (Philipson, 

2010) ze definieert. (Foogooa, Bokhoree, & Dookhitram, 2015) gebruikt dezelfde niveaus. De laatste 

twee opties zijn zelf toegevoegd.  

Tabel 3-10: Uitleg bij volwassenheidsniveaus 

Niveau Omschrijving Uitleg 

0 Niet mee bezig De organisatie is (nog) niet bezig met het betreffende 

onderdeel. Er is geen bewustzijn hieromheen.  

1 Startfase Er is bewustzijn rondom het onderwerp en er wordt 

nagedacht over de implementatie maar hier is nog niet mee 

begonnen.  

2 Opgestart De implementatie van het betreffende onderwerp is gestart 

maar er is nog geen lange termijn strategie 

3 Gedefinieerd  De implementatie van het programma is afgerond maar staat 

nog in de kinderschoenen 

4 In gebruik Het betreffende onderwerp is in gebruik en er is een lange 

termijn strategie uitgedacht maar is er nog mogelijkheid tot 

en behoefte aan verbetering.  
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5 Geoptimaliseerd Het betreffende onderwerp is helemaal doorgevoerd, ‘in 

controle’ en geoptimaliseerd.  

Niet van 

toepassing 

Het component is niet 

van toepassing op het 

casusbedrijf 

Deze optie dient gebruikt te worden wanneer een betreffend 

onderdeel geen betrekking heeft tot de organisatie. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een organisatie zonder fysieke 

kantoorruimte die gevraagd wordt naar slimme verlichting. 

Weet ik 

niet 

De respondent weet 

het 

volwassenheidsniveau 

van het component niet  

Deze optie is toegevoegd om te voorkomen dan men gaat 

gokken. 

 

 

3.3.5. L5. Attributen specifiek voor de spoorsector 
In tabel 3-11 staan sectorspecifieke attributen genoemd. Deze attributen zullen in een vierde 

domein ‘Groene IT in de spoorsector’ meegenomen worden in het volwassenheidsmodel voor de 

spoorsector. Deze attributen zijn gedestilleerd uit bedrijfseigen documenten.  

Deze attributen staan ook in paragraaf 1.2.3 toegelicht. 

Tabel 3-11: Attributen spoorsector 

Attribuut Onderbouwing 

1 Focus op internationale 

treinen t.v.v. vliegverkeer 

Per trein reizen veroorzaakt minder uitstoot dan per vliegtuig. 

Wanneer de mogelijkheid tot internationale bewegingen per 

trein aantrekkelijker gemaakt worden dan zal dit 

vliegbewegingen verminderen en daarna CO2 uitstoot.  

2 Energiezuinig rijden door IT (Bijna) alle treinen rijden elektrisch. Bij het optrekken van een 

trein wordt er ineens veel stroom gevraagd van het netwerk en 

bij het afremmen van een trein gaat deze energie weer verloren. 

Hybride auto’s slaan de energie die vrijkomt bij een remming op 

in een accu. Wanneer dit bij treinen ook gebeurt zal deze energie 

niet meer onttrokken hoeven te worden uit het netwerk. Het is 

mogelijk om aan de hand van sensoren te bepalen hoeveel 

energie treinen verbruiken tijdens het rijden en stilstaan. Het 

sturen hierop lever een vermindering in verbruik op. Daarnaast 

zou aan de hand van algoritmes de ideale optrek- en remcurve 

bepaald kunnen worden. 

3 Automatisering door IT Het automatiseren van verschillende processen zoals het rijden 

en bijsturen van treinen zorgt dat hier minder medewerkers voor 

nodig zijn. Minder medewerkers betekent minder woon-werk 

verkeer en minder werkplekken die stroom vragen. 

4 Digitalisering klantenservice. Digitalisering van de klantenservice door bijvoorbeeld een 

chatbot of ‘praatpaal’ op stations zorgt voor een vermindering in 

FTE wat weer leidt tot een vermindering in werkplekken en 

andere benodigdheden voor medewerkers zoals dienstkleding. 
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5 Digitale vervoersbewijzen Het digitaliseren van vervoersbewijzen zorgt ervoor dat reizigers 

geen plastic ov-chipkaart of papieren kaartje met NFC-chip mee 

hoeft te dragen. Deze besparing scheelt de productie van plastic 

en PVC. 

 

In bijlage 7 staan de componenten die bij ieder van deze attributen geformuleerd zijn beschreven.  

3.3.6. L6. Concept volwassenheidsmodel groene IT 

spoorsector 
 

In paragraaf 4.3.4. staat de analyse beschreven die tot de eerste drie domeinen in het 

volwassenheidsmodel leidt. Het vierde domein en de attributen die in paragraaf 4.3.5. beschreven 

staan worden hier aan toegevoegd. Dit leidt tot het conceptmodel dat in tabel 3-12 beschreven 

staat. Het complete model inclusief componenten en bronvermeldingen staat beschreven in bijlage 

8. 

 
Tabel 3-12: Concept volwassenheidsmodel spoorsector: domeinen en attributen 

Groene IT in de 

organisatie  

Vergroening van IT Vergroening door IT Groene IT in de 

spoorsector 

Attitude Datacentrum, housing Reisbesparingen door 

IT 

Focus op internationale 

treinen t.v.v. 

vliegverkeer 

Beleid Datacentrum, IT-

apparatuur  

Ruimtebesparing door 

IT 

Energiezuinig rijden 

door IT 

Governance Netwerk infrastructuur Energiebesparing door 

IT 

Automatisering door IT 

Toepassing Opslag data Materiaalbesparing 

door IT 

Digitalisering 

klantenservice. 

 Werkplek, hardware  Digitale 

vervoersbewijzen 

 Werkplek, software   

 

Evenals het model van Hankel zal ieder component gescoord worden op een schaal van 0 (niet mee 

bezig) tot 5 (geoptimaliseerd) betreft de volwassenheid van het concept. Het onderzoek van 

(Foogooa, Bokhoree, & Dookhitram, 2015) ondersteunt de keuze voor deze niveaus. Een beschrijving 

van de volwassenheidsniveaus staat in paragraaf 3.3.4. Hiermee zal er per domein en in totaal een 

score uitgerekend kunnen worden die de totale volwassenheid op gebied van groene IT bepaald.  

 

 

3.4. Doel van het vervolgonderzoek 
In het vervolgonderzoek zal het gevonden volwassenheidsmodel getoetst worden in de praktijk. Dit 
gebeurt aan de hand van deelvragen die in tabel 3-13 omschreven staan.  
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Tabel 3-13: Onderzoeksvragen empirisch onderzoek 

E1. Wordt het volwassenheidsmodel gevalideerd door experts uit de sector? 

E2. Welke verbeterpunten worden er benoemd t.a.v. voor het volwassenheidsmodel? 

E3. Is het model bruikbaar voor de spoorsector? 

E4. Hoe wordt er gescoord op het volwassenheidsmodel? 

 
Daarmee wordt de informatie die gevonden is bij het literatuuronderzoek gevalideerd door toetsing 
in de praktijk. Deelvraag E2 en E3 zijn onderdeel van vraag E1. Hierdoor kan er antwoord gegeven 
worden op de hoofdvraag; Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor de spoorsector?   
 
De toetsing met de praktijk gebeurt aan de hand van semi-gestructureerde interviews met experts 
binnen de sector. Een selectie van de vragen en de reden hierachter is te lezen in tabel 3-14. 

 
 

Tabel 3-14: Interviewvragen empirisch onderzoek 

Vraag  Interviewvraag  Doel 

E1 Zijn de genoemde domeinen duidelijk? Waarom 
wel/niet? 

Checken of de gegeven termen 
duidelijk genoeg gedefinieerd zijn. Dit 
om verwarring later in het interview 
te voorkomen en om te controleren 
of het model juist is ingevuld. 

Zijn de genoemde attributen duidelijk? Waarom 
wel/niet? 

Zijn de componenten en de stellingen die hierbij 
horen duidelijk omschreven? Waarom wel/niet? 

Zijn de gegeven domeinen relevant voor groene-IT 
in de spoorsector? Waarom wel/niet? 

Deze vragen voorkomen dat er 
informatie meegenomen wordt in 
het model die niet relevant is volgens 
de geïnterviewde 

Zijn de gegeven attributen relevant voor groene-IT 
in de spoorsector? Waarom wel/niet? 

Zijn alle gegeven componenten relevant voor 
groene-IT in de spoorsector? Waarom wel/niet? 

Is de wijze van gebruik van het model duidelijk en 
werkbaar? Waarom wel/niet? 

Deze vraag toetst de werkbaarheid 
van het model 

E2 Ontbreken er domeinen die wel relevant zijn? Zo ja, 
welke? 

Deze vragen borgen dat alle 
relevante informatie meegenomen 
wordt en er niks over het hoofd 
gezien wordt. 

Ontbreken er attributen die wel relevant zijn? Zo ja, 
welke? 

Ontbreken er componenten die wel relevant zijn? 
Zo ja, welke? 

Welke overige factoren zouden er aangepast 
kunnen worden? Waarom? 

Deze vraag vangt overige 
aanpassingen die doorgevoerd 
dienen te worden. 

E3 Is het model als geheel op deze manier bruikbaar? Deze vraag controleert of het 
gemaakte model ook toepasbaar is 
op de sector waar deze voor bestemd 
is. 

Is de wijze van scoring met de 0-5 schaal werkbaar? 

Zijn er onderdelen van het model die anno 2022 
niet relevant zijn? 

Deze vragen borgen de actualiteit en 
toekomstbestendigheid van het 
model Is het model toekomstbestendig? 

 
Deelvraag E4 wordt beantwoord aan de hand van de door respondenten ingevulde 
volwassenheidsmodellen.  
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4. Methodologie 
Dit hoofdstuk zal het empirische onderzoek beschrijven. De methodologie in hoofdlijnen van het 

gehele onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 1, tabel 1-2. 

4.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Het voornaamste doel van het empirische gedeelte van het onderzoek is het opgestelde 

volwassenheidsmodel valideren en verbeteren.  

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 172-175) beschrijft een manier van het opstellen van een 

onderzoeksmethode. Hierbij wordt er op volgorde gekeken naar; de onderzoeksfilosofie, de aanpak 

van de theorie ontwikkeling, de keuze voor een methodiek, onderzoeksstrategie, tijdshorizon en tot 

slot de technieken en procedures van dataverzameling.  

Tabel 4-1 laat per stap zien hoe deze mogelijk ingevuld zou kunnen worden en hoe deze ingevuld is 

in dit onderzoek.  

Tabel 4-1: De onderzoeks ui (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 174) 

Stap Opties Invulling 

Onderzoeksfilosofie Pragmatisme, 

interpretivisme, kritische 

realisme, positivisme 

Pragmatisme (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2019)(p. 151). Het onderzoek is opgezet vanuit 

een probleemstelling en is gericht op het vinden 

van praktische oplossingen hiervoor. Dit is ook 

waar de gebruikte DSMR-methode op gebaseerd 

is. 

Aanpak van theorie 

ontwikkeling 

Inductie, deductie, 

abductie 

Inductie en deductie. Het opstellen van het 

volwassenheidsmodel is gedaan op een 

deductieve manier. Dit is gedaan op basis van 

bestaande modellen. Het toetsen of het model 

geschikt is voor de spoorsector is op een 

inductieve manier gedaan.  

Keuze voor een 

methodiek 

Enkele, meerdere of een 

gemixte methode die 

kwalitatief of 

kwantitatief is.  

Kwalitatief en gemixte methode. Het onderzoek is 

kwalitatief omdat het uitgevoerd wordt met een 

beperkt aantal respondenten waarmee interviews 

gehouden worden die inhoudelijk de diepte in 

gaan. Het gaat om een gemixte methode omdat 

er op twee verschillende manieren data 

verzameld wordt; aan de hand van semi-

gestructureerde interviews en door het 

verzamelen van ingevulde 

volwassenheidsmodellen.  

Onderzoeksstrategie Case study, experiment, 

survey, etnografie 

Enkele case study. Er is voor een case study 

gekozen omdat er op deze manier een vergelijking 

gemaakt kan worden tussen de gevonden theorie 

en de situatie in de praktijk. (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019)(p. 197). (Yin, 2018) zegt dat een 
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case study de beste manier is om de gedragingen 

en interacties van een fenomeen in de realiteit te 

zien.  Er is gekozen voor een single case study 

gezien de gegeven tijd voor het onderzoek.  

De keuze voor deze specifieke casus is gebaseerd 

op grootte en representativiteit. De Nederlandse 

Spoorwegen (het casus bedrijf) is de grootste 

reizigersvervoerder in de Nederlandse 

spoorsector. Het onderzoek richt zich op de 

Nederlandse spoorsector, maar het feit dat de NS 

evenals de spoorwegen in België (NMBS, 2022), 

Frankrijk (SNCF, 2020) en Duitsland (Deutsche 

Bahn, 2021) in handen van de staat is maakt dat 

het model mogelijk breder toegepast kan worden. 

Hier is nog wel vervolgonderzoek voor nodig. 

Tijdshorizon Cross-sectioneel, 

longitudinaal  

Cross-sectioneel. De interviews worden in een 

korte periode afgenomen en bedragen een 

momentopname. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2019)(p. 212). 

Technieken en 

procedures van 

dataverzameling 

Interviews, enquêtes, 

metingen, open data 

verzameling 

Semi-gestructureerde interviews en ingevulde 

modellen. Doormiddel van semi-gestructureerde 

interviews wordt data verzameld aan de hand 

waarvan een kwalitatief onderzoek gedaan wordt. 

Er is gekozen voor een semi-gestructureerd 

interview omdat er op deze manier meer 

specifieke en gedetailleerde informatie verzameld 

kan worden dan bij een gestructureerd interview 

of een enquête doordat er doorgevraagd kan 

worden wanneer dat nodig geacht wordt. De 

interviewvragen zijn vooraf opgesteld om te 

borgen dat alle nodige vragen aan bod komen. 

Naast de interviews worden er ook ingevuld 

volwassenheidsmodellen verzameld. Aan de hand 

van deze modellen zal er getoetst worden hoe het 

casusbedrijf scoort op het volwassenheidsmodel.  

 

4.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Het empirische gedeelte van het onderzoek bestaat uit het afnemen en verwerken van interviews 

met circa 6 respondenten. De interviews zullen plaatsvinden door middel van een videogesprek via 

Microsoft Teams.  

Voorafgaand aan de interviews zal men informatie over het onderzoek en over Groene IT ontvangen. 

De deelnemers zullen het volwassenheidsmodel ontvangen en gevraagd worden om deze ingevuld 

terug te sturen voor het interview. Daarnaast zal men de interviewvragen vooraf toegestuurd krijgen 
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zodat ze zich kunnen voorbereiden. De informatie die de respondenten ontvangen is te vinden in 

bijlage 9. Alle respondenten zal toestemming gevraagd worden voor hun deelname en het gebruik 

van de door hen aangeleverde informatie.  

Voor het krijgen van valide antwoorden zijn er een aantal criteria aan de respondenten gesteld. De 

respondenten werken op een IT-afdeling in de spoorsector. Specifiek medewerkers die betrokken 

zijn met het maken en uitvoeren van het beleid rondom het gebruik en de aanschaf van IT. Bij 

voorkeur hebben de respondenten minimaal 3 jaar werk ervaring binnen deze of vergelijkbare 

functies binnen het casusbedrijf en zijn ze bekend met groene IT. Deze eis is gesteld om te borgen 

dat er een bepaalde hoeveelheid kennis over het onderwerp aanwezig is. Enkele functietitels die hier 

geschikt voor zouden zijn, zijn: IT Programma manager, ICT transitie manager, ICT Productmanager. 

Van iedere van deze functies zullen tenminste twee respondenten gevonden worden. Dit ter 

volledigheid. De respondenten zullen anoniem blijven en niet bij naam of andere persoonlijke 

informatie vermeld worden.  

Achteraf zal het gesprek getranscribeerd worden en een verslag gemaakt worden met de 

hoofdpunten. Het verslag zal teruggestuurd worden naar de respondent ter verificatie om te 

controleren of antwoorden op de gestelde vragen juist geïnterpreteerd zijn. Hierbij krijgen de 

respondenten de mogelijkheid om aspecten ten wijzigen of aan te vullen. 

Ter voorbereiding heeft de onderzoeker het interview geoefend met een proefpersoon die tot de 

uiteindelijke respondenten behoort. Dit om de duur van het interview en inhoud van de vragen te 

toetsen.  

Bij het uitvoeren van de interviews wordt gevraagd naar voorstellen voor wijzigingen aan het 

volwassenheidsmodel. Wijzigingen zullen doorgevoerd worden wanneer tenminste twee 

respondenten eenzelfde wijziging voorstellen of de wijziging doet niks af aan de inhoud, 

duidelijkheid en werkwijze van het model én de onderzoeker heeft zelf geen bezwaren tegen de 

voorgestelde wijziging. Deze bezwaren kunnen berusten op tegenstrijdigheden met literatuur of een 

gebrek aan toegevoegde waarde voor het model. Na afloop van het interview zal de respondenten 

gevraagd worden of ze de scores die ze gegeven hebben in het model willen wijzigen. Het is mogelijk 

dat men gedurende het interview tot andere inzichten gekomen is.  

Aan de hand van de doorgevoerde wijzigingen zal het definitieve volwassenheidsmodel opgesteld 

worden.  

4.3. Gegevensanalyse 
De gegevens die voortkomen uit de interviews bestaan antwoorden op de interviewvragen, 

verbeterpunten voor het volwassenheidsmodel en ingevulde scores voor het volwassenheidsmodel.  

4.3.1. Antwoorden op interviewvragen 
Het gros van de verzamelde informatie zal gesproken opmerkingen over het volwassenheidsmodel 

zijn. De gegeven antwoorden zullen samengevoegd worden per onderwerp en samengevat worden 

tot de kern van de boodschap (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 649). Deze informatie zal 

samengevoegd worden in een matrix met het respondentnummer op de x-as en het ontwerp op de 

y-as. Deze matrix zal bijgevoegd worden als bijlage in dit rapport. Door het opnemen van de 

antwoorden in een matrix per onderwerp wordt duidelijk in hoeverre de verschillende respondenten 

hetzelfde of anders over bepaalde onderwerpen denken. Waar zinvol zullen uitspraken van 
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respondenten in z’n geheel overgenomen worden. De voorwaarden waar antwoorden van de 

respondenten aan moeten voldoen voordat deze leiden tot aanpassingen in het model staan 

beschreven in paragraaf 4.2. 

4.3.2. Scores volwassenheidsmodel 
Iedere respondent zal voorafgaand aan het interview het volwassenheidsmodel invullen op 

opsturen. De scores die gegeven worden op het volwassenheidsmodel zijn gehele getallen tussen de 

0 en 5 die staan voor een volwassenheidsniveau of een zevende of achtste optie ‘Weet ik niet’ of 

‘Niet van toepassing’.  

Per component zal er een gemiddelde score bepaald worden. Hierbij zullen de gevallen waar ‘Weet 

ik niet’ of ‘Niet van toepassing’ zijn ingevuld niet meegenomen worden in de berekening en als niet-

numerieke waarde beschouwd worden. 

Wanneer een respondent een niet-numeriek antwoord gegeven heeft zal hier doorgevraagd worden 

of dat de respondent echt niet over de benodigde kennis beschikt of dat er onduidelijk over het 

component ontstaan is.  

Bij de analyse van de scores zal ook gekeken worden naar de mediaan van de score, de spreiding 

tussen de verschillende scores en het aantal keer dat er een niet-numeriek antwoord ingevuld is.  

 

4.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 
Betrouwbaarheid en validiteit zijn essentieel voor een kwalitatief goed onderzoek. (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2019)(p. 213-218).  

4.4.1. Betrouwbaarheid  
Betrouwbaarheid verwijst naar de consistentie en mate van reproduceerbaarheid. Bij een 

betrouwbaar onderzoek zou een andere onderzoeker hetzelfde onderzoek opnieuw uit kunnen 

voeren en hierbij dezelfde resultaten behalen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 214-213).   

Binnen betrouwbaarheid kan er onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe 

betrouwbaarheid. Interne betrouwbaarheid refereert naar het borgen van consistentie gedurende 

het uitvoeren van een onderzoek. Dit kan bereikt worden door het aanstellen van meerdere 

onderzoekers en het bepalen van de mate waarin zij het eens zijn met elkaar op gebied van 

werkwijze betreft het ophalen en analyseren van de data. Wanneer een onderzoek alleen uitgevoerd 

wordt dan kan interne betrouwbaarheid geborgd worden door het opstellen van een gedetailleerd 

plan voor het uitvoeren van het onderzoek. Dit laatste is het geval, dit plan is in paragraaf 1.6,  2.1, 

4.1 en 4.2 beschreven. Externe betrouwbaarheid refereert naar de consistentie van de uitkomsten 

van de data verzameling en analyse wanneer het  onderzoek wordt uitgevoerd door een andere 

onderzoeker of opnieuw door dezelfde onderzoeker. Bedreigingen voor externe betrouwbaarheid 

zijn vooroordelen of fouten aan de kant van de onderzoeker of deelnemers. Het nauwkeurig 

opschrijven en evalueren van iedere stap in het onderzoek en de keuzes die leiden tot de resultaten 

verkleint de kans op bedreigingen in de betrouwbaarheid aan de kant van de onderzoeker. Dit is 

gedaan in hoofdstuk 5. Fouten of vooroordelen aan de kant van de deelnemer aan het onderzoek 
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zijn lastiger te voorkomen. Er wordt gepoogd dit te minimaliseren door goed door te vragen tijdens 

de interviews. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 214) 

4.4.2. Validiteit  
Validiteit refereert naar de geschiktheid van het meetinstrument, de juistheid van de analyse van de 

resultaten en de generaliseerbaarheid van het resultaten. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 

214-213).  Validiteit is onder te verdelen in twee categorieën: interne en externe validiteit 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 214).  Interne validiteit stelt de vraag of de wijze van meten 

die gebruikt wordt daadwerkelijk datgene meet wat er beoogd is om gemeten te worden. Manieren 

om dit te borgen is door het gebruiken van literatuur om de onderzoeksmethode te onderbouwen 

en door eisen te stellen aan de experts die geïnterviewd worden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019; 

Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 517). De literaire onderbouwing van de onderzoeksmethode 

staat in hoofdstuk 1, tabel 1-2 . De onderbouwing voor het gekozen model staat in hoofdstuk 3. En 

de criteria die gesteld zijn aan de geïnterviewde experts zijn te lezen in paragraaf 4.2.  

Externe validiteit stelt de vraag of de gevonden resultaten generaliseerbaar zijn. Hierbij wordt er 

gekeken of de resultaten uit een onderzoek ook toepasbaar op casussen die buiten de steekproef 

van het onderzoek vallen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 216). Binnen dit onderzoek 

betekend dat dat het volwassenheidsmodel ook toepasbaar zou moeten zijn op andere 

spoorvervoerders buiten het casusbedrijf. Het casusbedrijf is de grootste vervoeder binnen 

Nederland. Dat maakt dat het model representatief is voor de Nederlandse Spoorsector. Hoe er 

gescoord wordt op het model is organisatie-specifiek. De antwoorden op deelvraag E4 zullen 

daardoor niet representatief zijn voor de gehele spoorsector. 

4.4.3. Ethische aspecten  
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 257-258) geeft een overzicht van verschillende ethische 

aspecten die een rol spelen bij het uitvoeren van een onderzoek. Tabel 4-2 toont deze aspecten met 

een uitleg en die manier waarop dit wordt toegepast binnen dit onderzoek.  

Tabel 4-2: Ethische principes en hun toepassing - kolom 1 & 2 (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019)(p. 257-
258) 

Ethisch principe Toelichting Toepassing 

Integriteit, eerlijkheid 
en openheid van de 
onderzoeker 

De onderzoeker stelt zich open en 
eerlijk op en voert het onderzoek ook 
dusdanig uit. Er zullen geen 
resultaten verdraaid worden en 
wanneer de onderzoeker een 
belangenverstrengeling heeft moet 
dit gedeeld worden. 

Het onderzoek is open en eerlijk 
uitgevoerd. De onderzoeker is 
werkzaam bij de casusorganisatie en 
heeft zowel werkinhoudelijk en privé 
geen baat bij bepaalde uitkomsten van 
het onderzoek. 

Respect voor 
anderen 

De onderzoeker zal alle deelnemers 
en anderen betrokken of 
belanghebbend bij het onderzoek 
respectvol behandelen.  

De onderzoeker is respectvol omgegaan 
met alle deelnemers en andere 
betrokkenen en belanghebbende.  

Schade voorkomen Enige vorm van schade bij de 
deelnemers moet vermeden worden.  

Er gaat op geen enkele manier 
lichamelijke, mentale of financiële 
schade gepaard bij het deelnemer aan 
het onderzoek. De reacties van 
deelnemers zullen dusdanig 
geanonimiseerd worden dan hun 
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werkgever niet kan herleiden van wie 
welke uitspraken komen zodat ze hier 
niet op veroordeeld zullen worden.  

Privacy van de 
deelnemers 

De privacy van de deelnemers en 
betrokkenen moet geborgd worden 

Niet alleen de deelnemers zullen 
anoniem vermeld worden in het 
verslag, maar ook degene waar zij 
mogelijk naar verwijzen. 

Vrijwillige deelname Deelnamen aan het onderzoek is 
volledig vrijwillig en het afzien van 
deelnamen wordt geaccepteerd en 
hier zullen geen gevolgen aan 
hangen.  

De onderzoeker heeft alle deelnemers 
persoonlijk benaderd, informatie 
gegeven en gevraagd om mee te doen. 
Er stond geen druk achter en is geen 
financiële beloning tegenover gezet.  

Toestemming voor 
deelname 

De onderzoeker geeft de deelnemers 
voorafgaand aan hun deelname 
voldoende informatie zodat men een 
beeld kan vormen van het onderzoek 
inhoudt. Dit zorgt ervoor dat de 
deelnemers weten waar ze 
toestemming voor geven.   

De onderzoeker heeft alle deelnemers 
informatie toegestuurd en vragen 
beantwoord die zij hadden. Pas nadat 
alle vragen beantwoord waren is er 
gevraagd of men toestemming gaf voor 
de deelnamen aan het onderzoek.  

Garanderen van 
vertrouwelijkheid 
van data en 
anonimiteit van 
deelnemers 

Het onderzoek is opgezet om een 
beeld te krijgen van een situatie, niet 
om een beeld te krijgen van de 
deelnemers. De deelnemers aan het 
onderzoek en de betrokkenen hierbij 
blijven anoniem. Dit doelt de 
betrouwbaarheid van de data ook ten 
goede.  

De namen van de deelnemers aan het 
onderzoek zijn niet opgenomen. Enkel 
een algemene functieomschrijving en 
de tijd dat iemand in dienst is bij het 
betreffende bedrijf worden genoteerd. 
Dit zal dusdanig niet-specifiek 
omschreven worden dat de betreffende 
medewerkers niet achterhaald kunnen 
worden.  

Verantwoordelijkheid 
in de analyse van 
data en deling van 
resultaten  

De vertrouwelijkheid van de 
verzamelde data dient in acht 
gehouden te worden bij het 
analyseren hiervan. Data mag niet 
verzonnen of aangepast worden. 
Resultaten dienen volledig gedeeld te 
worden, ook wanneer ze in strijd zijn 
met het gewenste resultaat.  

Alle ingevulde modellen zijn 
rechtstreeks van de deelnemers 
overgenomen. De gespreksverslagen 
van de interviews zijn door de 
deelnemers gevalideerd voordat hier 
conclusies uit getrokken zijn.   

Juist managen van 
data  

Bij het onderzoek gaat waarschijnlijk 
een hoop persoonlijke data gepaard. 
Er is regel- en wetgeving rondom 
opgesteld over het verwerken, 
bewaren en delen van persoonsdata. 
De onderzoeker dient zich bewust te 
zijn van deze wet- en regelgeving en 
zich hieraan te houden.  

De enige persoonsdata die verwerkt 
wordt van de deelnemers aan het 
onderzoek zijn hun functie en 
arbeidsduur en andere data die men 
vrijwillig deelt. Bij het verwerken, 
bewaren en delen van de data zullen 
bestaande richtlijnen gevolgd worden.  

Veiligheid van de 
onderzoeker  

Bij het ontwerpen van een onderzoek 
dient er ook rekening gehouden te 
worden met de veiligheid van de 
onderzoeker. Die dient als gevolg van 
het onderzoek geen lichamelijke of 
mentale schade op te lopen.  

De onderzoeker zal binnen het 
onderzoek op geen enkele manier 
schade op lopen. 
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Deze ethische principes hebben vooral betrekking op het uitvoeren van het onderzoek zelf. Met de 
uitkomsten van het onderzoek gaan ook ethische aspecten gepaard. In paragraaf 1.2.3. en 3.3.4. 
wordt benoemd dat een reductie van FTE’s als ‘groen’ wordt gezien. Een reductie van FTE’s kan 
negatieve gevolgen hebben voor de medewerkers die die FTE’s nu bekleden. De experts die gekozen 
zijn voor deelnamen aan het onderzoek vallen niet binnen de afdelingen waar in gesneden zou 
kunnen worden. Daarom kan de aanname gedaan worden dat dit geen impact heeft op de 
antwoorden die zij geven.   
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek beschreven. Een samenvatting van de 

interviews is te vinden in bijlage 10, de samengevoegde invulde volwassenheidsmodellen zijn te 

vinden in bijlage 11.  

 

5.1. Opvolging van het onderzoeksontwerp 
Het beoogde ontwerp van het onderzoek staat omschreven in hoofdstuk 4. Op enkele aspecten is er 

afgeweken van het ontwerp. In tabel 5-1 staat per onderdeel omschreven wat het oorspronkelijke 

plan was en in welke mate hiervan afgeweken is.  

Tabel 5-1: Opvolging onderzoeksontwerp 

Onderdeel Oorspronkelijke plan Uitwerking 

Selectie 

respondenten 

Beoogd was om zes respondenten te 

benaderen binnen drie verschillende 

functies. Twee respondenten per 

functie. Een ander criterium was dat 

respondenten minimaal 3 jaar binnen 

het casusbedrijf hun huidige functie 

uitoefenen.  

Door de brede spreiding van kennis 

over Groene IT en mismatch tussen 

functietitel en inhoudelijk werkpakket 

is dit losgelaten. De zes respondenten 

zijn verdeeld over vier afdelingen en 

geen van hen deelt een functietitel. 

Het criterium dat betrekking heeft op 

de arbeidsduur is wel nageleefd.  

Benadering 

respondenten 

 De respondenten zouden 

voorafgaand aan het afnemen van de 

interviews benaderd worden. De 

interviews worden vooraf kort achter 

elkaar gepland.  

Tijdens de interviews is aan de 

respondenten gevraagd wie zij zouden 

aanbevelen om als volgende te 

interviewen. Dit is gedaan omdat de 

respondenten expert zijn in de 

toepassing van hun vakgebied in het 

casusbedrijf en daardoor beter naar 

andere experts kunnen wijzen.  Op 

deze manier zijn de respondenten 

iteratief benaderd. 

Uitnodigen 

respondenten 

In de aanpak staat omschreven dat de 

respondenten uitgenodigd zouden 

worden via een (digitale) brief waar 

de benodigde informatie voor het 

interview in stond.  

De respondenten zijn via de mail of 

telefonisch benaderd waarna er een 

kort introducerend gesprek is gepland 

tussen de  respondent en de 

onderzoeker. In dit gesprek is het doel 

van het interview en de strekking van 

het onderzoek uitgelegd. Hierna is de 

begeleidende brief opgestuurd en het 

daadwerkelijke interview gepland. Dit 

is gedaan zodat de respondent direct 

de mogelijkheid kreeg tot het stellen 

van vragen en zich gerichter kon 

voorbereiden.  
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Afnemen 

interviews  

Oorspronkelijk was beoogd om alle 

interviews digitaal af te nemen via 

Microsoft Teams. Dit was bedacht 

omdat ten tijden van het opstellen 

van de aanpak het grootste gedeelte 

van het casusbedrijf thuis werkte. 

Een gedeelte van de interviews is 

fysiek afgenomen. Dit omdat de 

interviewer en de geïnterviewde beide 

in de gelegenheid waren dit te doen en 

een fysiek gesprek fijner vonden.  

Stellen 

interviewvragen 

Voorafgaand aan het interview zijn 

vragen opgesteld die gesteld zullen 

worden. Het is een semi-

gestructureerd interview, hierdoor is 

er ruimte tot doorvragen.  

Het gros van de voorbereidde vragen is 

gesteld. Wanneer de respondent 

gedurende het gesprek terloops 

antwoord gaf op een vraag die beoogd 

was om te stellen dan is deze vraag 

niet opnieuw aan het bod gekomen.  

Invullen modellen De respondenten wordt gevraagd om 

voorafgaand aan de interviews het 

ingevulde volwassenheidsmodel op te 

sturen. Tijdens het interview zal 

gevraagd worden of men scores wilt 

aanpassen.  

Bij enkele respondenten waren wat 

punten niet ingevuld. Deze zijn 

gedurende het interview gezamenlijk 

ingevuld.  

Verwerken 

interviews  

Per interview zal er een transcript en 

gespreksverslag gemaakt worden. 

Enkel het eerste interview is 

getranscribeerd. Van de andere 

interviews is enkel een gespreksverslag 

gemaakt. Een samenvatting van deze 

verslagen is te vinden in bijlage 10.  

 

5.2. Resultaten validiteitstoetsing 
In deze paragraaf wordt het antwoord op de eerste empirische deelvraag gegeven. De deelvraag 

luidt: Wordt het volwassenheidsmodel gevalideerd door experts uit de sector? 

Het beantwoorden van deze deelvraag is gedaan aan de hand van de antwoorden op de 

interviewvragen die te zien zijn in tabel 5-2.  

Tabel 5-2: Intervieuwvragen validiteit model 

Zijn de genoemde domeinen duidelijk? 

Zijn de genoemde attributen duidelijk? 

Zijn de componenten en de stellingen die hierbij horen duidelijk omschreven? 

Zijn de gegeven domeinen relevant voor groene-IT in de spoorsector? 

Zijn de gegeven attributen relevant voor groene-IT in de spoorsector? 

Zijn alle gegeven componenten relevant voor groene-IT in de spoorsector? 

Is de wijze van gebruik van het model duidelijk en werkbaar? 

 

Naast de vooraf opgestelde deelvragen is de respondenten ook gevraagd wat hun algehele indruk 

van het model was. De algehele indruk van de respondenten was positief.  
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Op de vragen die gesteld zijn over de duidelijkheid van de domeinen en attributen zijn over het 

algemeen positief beantwoordt.  

 

 

 

 

Twee respondenten merkte op dat er vakjargon gebruikt wordt die mogelijk niet voor iedereen 

duidelijk zou zijn. De betreffende respondenten snapte de vakjargon wel. Dit geeft aan dat het 

volwassenheidsmodel ingevuld dient te worden door iemand met voldoende vakinhoudelijke kennis. 

Eén van de respondenten gaf aan dat de term ‘capaciteit’ onder het attribuut ‘Datacentrum, IT-

apparatuur’ onduidelijk was. Het aanpassen hiervan doet niks te nadelen van de inhoud of de 

duidelijkheid van het model en dit zal daarom gedaan worden. 

In het eerste domein onder het attribuut ‘Governance’ staat een stelling waarin ‘CIO’ benoemd 

wordt. Eén van de respondenten wist niet wat deze term betekend. Een aanbeveling van hen was 

dan ook om dit begrip uit te leggen. Dit doet niks ten nadelen van de inhoud van het model. Daarom 

zal deze aanbeveling meegenomen worden.   

De componenten die onder de andere attributen horen waren door alle respondenten duidelijk 

bevonden. Er was wel een respondent die opmerkte dat de gehele inhoud van het domein ‘Groene 

IT in de spoorsector’ ook bij andere domeinen ondergebracht kan worden. Er is bewust gekozen 

voor het toevoegen van dit vierde domein waar enkel spoorsector-specifieke attributen in staan op 

basis van de literatuur. Deze opmerking zal dus niet nagevolgd worden.  

 

 

 

 

 

Bij de vragen over de relevantie van de domeinen, attributen en componenten waren de 

respondenten eensgezind. De genoemde domeinen, attributen en componenten worden relevant 

gevonden. Op termijn zal het casusbedrijf geheel overgaan op een cloud-based systeem voor de 

opslag van data. Hierdoor zullen de componenten die betrekking hebben tot de fysieke opslag van 

data op termijn niet meer relevant zijn. Maar op het moment van schrijven is dit nog wel relevant.  

 

 

 

 

Bij het vragen naar de relevantie van de componenten merkte één van de respondenten op dat er 

twee componenten in staan die betrekking hebben tot Automatic Train Operations (ATO). Deze 

“Ziet er goed uit. De componenten zijn duidelijk omschreven en geven een breed 

beeld van de verschillende factoren waar Groene IT in terug komt.” 

- Respondent 2 

“De opdeling in vier domeinen is duidelijk. Al hebben de componenten uit de 
verschillende domeinen wel invloed op elkaar. Aangezien het model specifiek 
voor de spoorsector is zouden de attributen uit het vierde domein ook 
ondergebracht worden bij de andere. “  

- Respondent 5 

“Met de migratie van data naar de cloud wordt het datawarehouse minder 
gebruikt maar deze zal voorlopig niet hele uit gaan. “  

- Respondent 3 
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staan beide in het domein ‘Groene IT in de spoorsector’ onder het attribuut ‘Automatisering door 

IT’. De componenten ‘ATO-machinist’ en ‘ATO-conducteur’ hebben zoveel met elkaar van doen dat 

het logischer zou zijn om deze samen te voegen in een component. Daarom dat het uiteindelijke 

volwassenheidsmodel een component bevatten genaamd ‘Automatic Train Operation’ met 

daaronder twee stelling. Namelijk; ‘Treinen rijden zonder machinist’ en ‘Treinen rijden zonder 

conducteur’. De reden dat deze twee stelling niet samengevoegd worden tot 1 is dat het vervangen 

van beide beroepsgroepen twee losse projecten zijn waar hele andere techniek voor nodig is.  

Alle respondenten vonden de wijze waarin het model gebruikt dient te worden duidelijk. De 

toegevoegde waarde van een dergelijk model wordt erkend.  

 

5.3. Verbeterpunten volwassenheidsmodel 
In deze paragraaf wordt het antwoord op de tweede vraag binnen het empirische onderzoek 

geformuleerd: Welke verbeterpunten worden er benoemd ten aanzien van het 

volwassenheidsmodel? 

Het beantwoorden van deze vraag is gedaan aan de hand van de antwoorden die op de deelvragen 

die in tabel 5-3 te zien zijn, zijn gegeven.  

Tabel 5-3: Intervieuwvragen verbeterpunten 

Zijn er domeinen die wel relevant zijn maar niet benoemd zijn? 

Zijn er attributen die wel relevant zijn maar niet benoemd zijn? 

Zijn er componenten die wel relevant zijn maar niet benoemd zijn? 

Zijn er overige factoren die veranderd of aangepast dienen te worden aan het model? 

 

Op de vraag of er nog onderdelen ontbreken in het model werden er een paar aspecten benoemd. 

Zo werd er benoemd dat er verder ingegaan kan worden op de duurzaamheid van de ingekochte 

materialen, wat er met afgeschreven middelen gebeurd en het beperken van opslag van 

informatieproducten zoals data. Deze mogelijkheden zullen verder onderzocht kunnen worden. 

Daarnaast werden er mogelijke nieuwe attributen benoemd die toegevoegd kunnen worden aan het 

spoor-sectorspecifieke domein. Nieuwe attributen hierin kunnen gaan over de communicatie met 

rijdend personeel en het verduurzamen van de stations door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Er zal geen attribuut toegevoegd worden over het verduurzamen van de stations, omdat het beheer 

en gebruik van de stations buiten de scope van dit onderzoek valt.  

 

 

 

 

 

Wanneer er gevraagd was welke verbeterpunten de respondenten graag terug zouden zien, 

noemden twee respondenten dat een verschillende weging van de componenten op basis van 

impact of implementeerbaarheid wenselijk zou zijn.   

“Het laatste domein zou uitgebreid kunnen worden. Ik mis nog een component 
over het communiceren met het rijdende personeel. De duurzaamheid van de 
treinen zelf zou ook interessant zijn om mee te nemen. Daarnaast zou er een 
component toegevoegd kunnen worden over wat er met middelen gebeurd 
wanneer ze afgeschreven worden. “  

- Respondent 1 



42 
 
 

 

 

 

 

Dit is meerdere keren benoemd en zal daarom meegenomen worden als aanbeveling voor verder 

onderzoek.  

5.4. Definitieve volwassenheidsmodel 
In deze paragraaf wordt er antwoord gegeven op de derde deelvraag binnen het empirische 

gedeelte van het onderzoek. De vraag luidt als volgt: Is het voorgestelde volwassenheidsmodel 

bruikbaar binnen de spoorsector? 

Het beantwoorden van deze deelvraag is gedaan aan de hand van de antwoorden die gegeven zijn 

op de vragen die in tabel 5-4 staan.  

Tabel 5-4: Interviewvragen bruikbaarheid 

Is het model als geheel op deze manier bruikbaar? 

Is de wijze van scoring met de 0-5 schaal werkbaar? 

Zijn er onderdelen van het model die anno 2022 niet relevant zijn? 

Is het model toekomstbestendig? 

 

Bij het vragen naar de bruikbaarheid van het model werd er genoemd dat de vorm anders zou 

kunnen. Er werd voorgesteld om het model bijvoorbeeld in een Google Form of Excel bestand te 

vertalen. Op die manier zouden de scores automatisch opgeteld kunnen worden. Ook werd de optie 

genoemd om een mogelijkheid tot vrije tekst in te voeren te geven. 

De aanbeveling voor het vertalen van het model naar een andere vorm zal overgenomen worden.  

 

 

 

 

De scoring op een schaal van 0 tot en met 5 werd als prettig ervaren. Eén van de respondenten was 

niet zeker over het verschil tussen ‘0’ en ‘niet van toepassing’ omdat de omschrijving van de score 

‘0’ hier op lijkt. Het verschil tussen beide is klein. De ‘niet van toepassing’ optie is niet gebruikt door 

respondenten. En aangezien het model specifiek gemaakt is voor de spoorsector waar vergelijkbare 

bedrijven onder vallen is het onwaarschijnlijk dat deze optie voor andere organisaties binnen deze 

sector wel gebruikt gaat worden. Daarom is de keuze gemaakt deze optie in het uiteindelijke model 

weg te laten.  

Een andere respondent had liever een oneven aantal opties gehad zodat er de mogelijkheid zou zijn 

om de middelste optie te kiezen. Er is bewust voor gekozen om deze optie niet te hebben. Ook werd 

de opmerking gemaakt dat het scoren van het model subjectief is.  

“Naast de factoren die ik al benoemd heb zou een verschillende weging per 
component een goede toevoeging zijn. Dit geeft meer richting in de keuzes die 
gemaakt zouden kunnen worden in verbetermaatregelen. “  

- Respondent 5 

“Meer ruimte voor het vrij invullen van tekst is wenselijk. Dit geeft de mogelijkheid 

tot het uitleggen van nuance verschillen. Wat ook mogelijk is, is mensen enkel vrije 

tekst laten invullen en hier vervolgens zelf scores aan koppelen. “  

- Respondent 5 
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De respondenten vonden unaniem dat het model anno 2022 nog relevant is. Er werd echter wel 

benoemd dat die component die gaat over het digitaliseren van processen te breed is. De 

respondent dacht dat dit zo algemeen is dat er geen enkel bedrijf zou zijn dat hier ‘0’ op zou scoren. 

De interviewvraag over de toekomstbestendigheid van het model vonden de respondenten 

moeilijker te beantwoorden. Iedere respondent antwoordde hier wel een voorzichtige ja op. Met als 

enige kanttekening dat het central data warehouse wordt uitgefaseerd bij het casusbedrijf en er 

overgegaan zal worden op een cloud-based systeem. Dit zou de componenten over de fysieke opslag 

van data minder relevant maken en maakt behoefte aan attributen die betrekking hebben op de 

cloud. Omdat dit betrekking heeft op een toekomstige wijziging zal dit onderwerp meegenomen 

worden voor vervolgonderzoek en zal er nu niks aangepast worden in het model.  

 

5.5. Overgenomen aanpassingen aan het volwassenheidsmodel 
In de bovenstaande paragraven staan meerdere aanbevelingen tot aanpassingen benoemd. Een 

gedeelte hiervan is direct overgenomen in het model, een paar andere dienen verder onderzocht te 

worden. In paragraaf 4.2 staat benoemd aan welke voorwaarden er voldaan moet worden voordat 

een voorgestelde aanpassing overgenomen wordt. 

In tabel 5-5 staan deze aanbevelingen opgesomd met daarbij de opvolging hiervan.  

Tabel 5-5: Aanpassingen volwassenheidsmodel a.d.h.v. interviews 

Onderdeel Aanpassing Opvolging 

Domein ‘Groene IT in de 

organisatie’, attribuut 

‘Governance’, component 

‘Taken en 

verantwoordelijkheden’ 

De term ‘CIO’ uitleggen. De stelling binnen dit 

component is aangepast naar 

‘De CIO (Chief Information 

Officier) speelt een belangrijke 

rol bij iniatieven op het gebied 

van groene IT.’ 

Domein ‘Groene IT in de 

spoorsector’ 

Het onderbrengen van deze 

attributen onder andere 

domeinen. 

Dit zal niet gedaan worden.  

Domein ‘Groene IT in de 

organisatie’ 

Componenten toevoegen over 

duurzaamheid van ingekochte 

materialen en de afhandeling 

van afgeschreven middelen 

Dit is door een enkele 

respondent aanbevolen en zal 

daarom niet nageleefd worden.  

“Het scoren van een het model lijkt erg subjectief. Waar ik een 3 zou invullen kan 

een directe collega een 4 invullen. Hoe dit anders zou kunnen weet ik ook niet. “  

- Respondent 4 
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Domein ‘Vergroening van IT’ Componenten toevoegen over 

het beperken van opgeslagen 

data en informatieproducten  

Dit is door een enkele 

respondent aanbevolen en zal 

daarom niet nageleefd worden. 

Domein ‘Vergroening van IT’, 

attributen ‘Datacentrum, 

housing’ en ‘Datacentrum, IT-

apparatuur’ 

Verwijderen attributen over 

fysieke dataopslag en 

toevoegen cloud-oplossingen 

Dit zal meegenomen worden als 

aanbeveling voor 

vervolgonderzoek. 

Domein ‘Vergroening van IT’, 

attribuut ‘Datacentrum, IT-

Apparatuur’ 

Term ‘capaciteit’ vervangen en 

beter uitleggen. 

De term ‘capaciteit’ is in het 

uiteindelijke model vervangen 

door ‘opslagcapaciteit’ en 

‘rekenkracht’. 

Domein ‘Groene IT in de 

spoorsector’, attribuut 

‘Automatisering voor IT’ 

Samenvoegen ATO 

componenten 

Deze aanpassing is 

doorgevoerd. Er is nu een 

component dat heet ‘Automatic 

Train Operation’ waar twee 

stellingen bij horen.  

Algemeen Het toevoegen van 

verschillende wegingen aan 

componenten op basis van de 

milieu-winst en moeite die het 

kost om te implementeren.  

Dit is door meerdere 

respondenten voorgesteld en 

bedraagt grote aanpassing. 

Daarom zal dit meegenomen 

worden als aanbeveling voor 

vervolgonderzoek.  

Algemene vormgeving Vertalen van het model in een 

andere vorm zoals een online 

vragen lijst of excel 

Dit zal meegenomen worden als 

aanbeveling voor een 

ingebruiknemer van het model.  

Opties voor 

volwassenheidsniveaus 

Weglaten optie ‘niet van 

toepassing’ 

De optie ‘niet van toepassing’ 

zal in het uiteindelijke model 

weggelaten worden.  

 

5.6. Scoring volwassenheidsmodel 
In deze paragraaf wordt er een antwoord gegeven op de laatst deelvraag binnen het empirische 

onderzoek. Deze deelvraag luidt: Hoe wordt er gescoord op het volwassenheidsmodel? 

In bijlage 11 tabel 0-12 staan de scores die de respondenten ingevuld hebben.  

Bij het bepalen van totale scores per domein en attribuut wordt er gewerkt met een gemiddelde. 

Wanneer er als antwoord ‘Weet ik niet’ of ‘Niet van toepassing’ in ingevuld dan wordt dit antwoord 

niet meegeteld in het gemiddelde. Alle componenten worden even zwaar gewogen. De antwoorden 

zijn gegeven op een discrete schaal. Dit maakt het rekenen met de antwoorden wat onbetrouwbaar. 

Er kan echter niet gezegd worden dat optie 4 (in gebruik) tweemaal zo ‘volwassen’ is als optie 2 

(opgestart). Binnen de scope van dit onderzoek wordt de aanname gedaan dat er wel met de scores 

gerekend kan worden.  
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5.6.1. Scoring per domein  
In figuur 5-1 is te zien welke scores de respondenten per domein gemiddeld hebben gegeven.  

 
Figuur 5-1: Scores per domein 
 

Hierin is te zien dat het domein ‘Vergroening van IT’ het laagste scoort en ‘Vergroening door IT’ het 

hoogste.  

Figuur 5-2 toont boxplots van de scores die gegeven zijn per domein. De ‘box’ in een boxplot laat 

waarde van het eerste en derde kwartiel (25e en 75e percentiel) zien, de horizontale lijn hier tussenin 

is de mediaan. De mediaan is de waarde die in het midden ligt wanneer je alle waardes sorteert van 

groot naar klein. Ookwel het 50e percentiel genoemd. Het kruis dat in de box te zien is, is het 

gemiddelde. De bovenste lijn toont de grootste waarde die geen uitschieter is, de onderste lijn toont 

het laagste punt dat geen uitschieter is. Een uitschieter is in dit geval een waarde die meer dan 

anderhalf keer de interkwartiel afstand (waarde tussen het eerste en derde kwartiel) van de 

mediaan verwijderd is.  

 

Figuur 5-2: Boxplot per domein 
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Hierin is te zien dat de scores voor het derde domein dicht bij elkaar liggen met een enkele 

uitzondering. De scores die gegeven zijn voor het eerste domein variëren het meest.  

Figuur 5-3 laat zien wat het percentage ‘weet ik niet’ per domein is.   

 
Figuur 5-3: Percentage 'weet ik niet; per domein 
 

 
Binnen het tweede termijn is er relatief het vaakst ‘weet ik niet’ geantwoord.  

5.6.2. Scores domein ‘Groene IT in de organisatie’ 
Figuur 5-4 toont de scores die per attribuut binnen het domein ‘Groene IT in de organisatie’ gegeven 

zijn. Hierin is te zien dat er het hoogst gescoord wordt op het attribuut ‘Attitude’ en het laagste op 

het attribuut ‘Toepassing’.  

 
Figuur 5-4: Scores domein 'Groene IT in de organisatie' 
 

De score van het attribuut ‘Toepassing’ wordt vooral gedrukt door de componenten ‘Opleiding’ en 
‘Meetprogramma’ die respectievelijk een 0 en 0,25 toegewezen kregen. De componenten ‘Taken en 
verantwoorelijkheden’ en ‘Budget’ onder ‘Governance’ hebben beide een 0,33 gescoord. De gemene 
deler in deze componenten is medewerker betrokkenheid. Het casusbdrijf zou hoger scoren op dit 
model wanneer de medewerkers meer bewust worden van Groene IT en hier actief in betrokken 
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worden. Uit de interviews kwam ook naar voren dat enkele respondenten de term ‘Groene IT’ niet 
kenden maar hier onbewust wel mee bezig waren in hun werkzaamheden.  
 

5.6.3. Scores domein ‘Vergroening van IT’ 
Figuur 5-5 toont de scores per attribuut van het domein ‘Vergroening van IT’.  

 
Figuur 5-5: Scores domein 'Vergroening van IT' 
 

Er wordt het hoogst gescoord op het attribuut ‘Hardware werkplekken’ en het laagst op ‘Opslag 
data’. Deze lage score komt onder andere door de 0,8 die gescoord wordt op het attribuut 
‘Dataopslag optimalisatie’. In de interviews kwam naar voren dat het casusbedrijf zich ervan bewust 
is dat hier verbetering te boeken valt en dat er plannen liggen om dit te verbeteren. Al is deze 
verbetering niet geïnitieerd vanuit een duurzaamheids-oogpunt maar met het oog op 
betrouwbaarheid van de data.  
‘Vergroening van IT’ is het domein waar het vaakst ‘weet ik niet’ is ingevuld. In figuur 5-6 is te zien 
wat het percentage ‘weet ik niet’ per attribuut binnen dit domein is.  

 
Figuur 5-6: Percentage 'weet ik niet' in domein 'Vergroening van IT' 
 

Hieruit blijkt dat de volwassenheid van de attributen ‘Datacentrum, housing’, ‘Netwerk 
infrastructuur’ en ‘Opslag data’ het meest onbekend was bij de respondenten.  
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5.6.4. Scores domein ‘Vergroening door IT’ 
Dit domein heeft de hoogste gemiddelde score van alle vier de domeinen. Figuur 5-7 laat de scores 

per attribuut binnen het domein ‘Vergroening door IT’ zien.  

 
Figuur 5-7: Scores domein 'Vergroening door IT' 

 
Hierin is te zien dat er het hoogst gescoord wordt op het attribuut ‘Reisbesparingen door IT’, alle 
respondenten hebben hier iedere stelling een 3 of hoger gegeven. Het laagst wordt gescoord op het 
attribuut ‘Energiebesparing door IT’. Dit komt door de 2 en 2,8 die gescoord worden op 
‘Energieverbruik van niet-IT apparatuur’ en ‘Monitoring en bewustzijn’.  
Tijdens de interviews kwam naar voren dat het casusbedrijf thuis werken heeft gestimuleerd 
gedurende de coronacrisis. Dit is de reden dat er hoog gescoord wordt op het attribuut 
‘Reisbesparingen door IT’. 

5.6.5. Scores domein ‘Groene IT in de spoorsector’ 
Figuur 5-8 toont de scores per attribuut van het domein ‘Groene IT in de spoorsector’ zien. 

 
Figuur 5-8: Scores domein 'Groene IT in de spoorsector' 

 
Hierin wordt er het hoogst gescoord op ‘Energiezuinig rijden door IT’ en het laagst op ‘Digitale 
vervoersbewijzen’. De lage score voor dit attribuut komt voornamelijk doordat de fysieke eenmalige 
vervoersbewijzen niet uit een enkel materiaal bestaan.   
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6. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden er conclusies uit het onderzoek getrokken. Deze conclusies worden 

bediscussieerd en hier volgen aanbevelingen uit. 

6.1. Conclusies 
In deze paragraaf worden de conclusies van de deelvragen en de hoofdvraag besproken per vraag.  

De deelvragen zijn benoemd in tabel 6-1.  
Tabel 6-1: Deelvragen empirie 

E1. Wordt het volwassenheidsmodel gevalideerd door experts uit de sector? 

E2. Welke verbeterpunten worden er benoemd t.a.v. voor het volwassenheidsmodel? 

E3. Is het model bruikbaar binnen de sector? 

E4. Hoe wordt er gescoord op het volwassenheidsmodel? 

 

Vraag E3 geeft gelijkt het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek 

6.1.1. E1 Valideren volwassenheidsmodel 
De resultaten die voortgekomen zijn uit het onderzoek naar deze deelvraag staan beschreven in 

paragraaf 5.2 t/m 5.6.  

Duidelijkheid 

De domeinen van het volwassenheidsmodel worden duidelijk bevonden. De afkorting ‘CIO’ onder 

het domein ‘Vergroening van IT’ werd onduidelijk bevonden dus deze wordt uitgeschreven. 

Daarnaast werd de term ‘capaciteit’ onduidelijk gevonden. Deze zal aangepast worden naar 

‘opslagcapaciteit’ en ‘rekenkracht’. De overige attributen en componenten werden duidelijk 

bevonden.  

Relevantie 

De enige aantekening die gemaakt kan worden over de relevantie van de attributen heeft betrekking 

op de onderdelen die gaan over het central data warehouse. Het casusbedrijf gaat op termijn over 

tot een cloud-based systeem voor de opslag van data. Dit zou deze componenten niet relevant meer 

maken. De overige attributen en componenten worden relevant bevonden.  

Wijze van gebruik 

De respondenten vonden de wijze waarop het model gebruikt dient te worden duidelijk.  

 

6.1.2. E2 Verbeterpunten volwassenheidsmodel 
Niet-benoemde domeinen of attributen  

Er zijn enkele componenten benoemd tijdens de interviews die toegevoegd zouden kunnen worden. 

In paragraaf 4.2 staat beschreven dat toevoegingen aan het model enkel overgenomen worden als 

meerdere respondenten vergelijkbare voorstellen doen. Dit was niet het geval, dus zal er geen 

attribuut of component overgenomen worden.  

Overige aanpassingen 

Door meerdere respondenten werd er benoemd dat een weging van de componenten op basis van 

onder andere impact wenselijk zou zijn. Omdat dit meerdere malen benoemd is zal deze aanbeveling 
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overgenomen worden. Hier is echter extra onderzoek voor nodig. Deze aanpassing zal benoemd 

worden als aanbeveling voor vervolg onderzoek.  

 

6.1.3. E3 Volwassenheidsmodel spoorsector 
Bruikbaarheid 

Door meerdere respondenten is er voorgesteld om het model in een andere vorm aan te bieden. 

Zoals bijvoorbeeld een excel bestand of een Google Form. Omdat deze aanbeveling niet in strijd is 

met de eerder gestelde voorwaarden zal deze aangenomen worden. Overige voorstellen tot 

wijzigingen voldoen niet aan de gestelde eisen dus zullen niet meegenomen worden. 

Werkbaarheid schaalverdeling 

De werking met een schaal van 0 t/m 5 werd door het meerderheid van de respondenten als prettig 

ervaren. Er zijn wel opmerkingen gemaakt over het aantal opties en de subjectiviteit van scoren, 

maar dit is steeds door een enkele respondent gedaan en valt daarom niet binnen de criteria waar 

aan voldaan moet worden voor aanpassing.  

Relevantie onderdelen anno 2022 

De respondenten waren het er unaniem over eens dat het model relevant is anno 2022.  

Toekomstbestendigheid 

Het casusbedrijf gaat haar fysieke data opslag vervangen door een cloud-based systeem. Dit maakt 

dat de attributen die betrekking hebben tot een fysieke data opslag op termijn vervangen zouden 

moeten worden door attributen die een cloud-opslag beoordelen.  

 

6.1.4. E4 Score door casusbedrijf 
Figuur 6-1 toont de scores van het casusbedrijf per attribuut.  

 
Figuur 6-1: Scoring van het casusbedrijf 
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De componenten waar het laagst op gescoord worden zijn ’Taken en verantwoordelijkheden’ en 

‘Budget’ onder ‘Governance’ en ‘Opleiding’ en ‘Meetprogramma’ onder ‘Toepassing’, beide in het 

domein ‘Groene IT in de organisatie’. Deze vier componenten scoorde allen onder de 0,5. Hier valt 

winst te halen door het casusbedrijf. Winst valt vooral te behalen in het betrekken van medewerkers 

bij Groene IT. 

6.2. Discussie 
In paragraaf 4.4 staat beschreven hoe er in het onderzoeksontwerp rekening gehouden is met 

betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten. In de onderstaande paragraven staat beschreven 

hoe hier met de uitvoering van het onderzoek rekening mee gehouden is.  

6.2.1. Interne betrouwbaarheid 
Interne betrouwbaarheid gaat over het borgen van consistentie gedurende het onderzoek. Dit is 

gedaan om voor het begin van het onderzoek een plan op te stellen, te lezen in hoofdstuk 4. De 

werkwijze bij alle interviews is hetzelfde geweest. De respondenten hebben voor en na de 

interviews dezelfde informatie ontvangen en de informatie uit de interviews is op een consistente 

wijze verwerkt.   

6.2.2. Externe betrouwbaarheid 
Externe betrouwbaarheid is geborgd door de gevolgde stappen vast te leggen waardoor deze 

reproduceerbaar zijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn afhankelijk van de respondenten. De 

criteria die aangehouden zijn voor de keuze van de respondenten zijn opgenomen. Bij het herhalen 

van het onderzoek door dezelfde of een andere onderzoeker maar met andere respondenten zullen 

de resultaten hoogst waarschijnlijk anders zijn. Dat is onoverkombaar bij kwalitatief onderzoek.  

6.2.3. Interne validiteit 
Interne validiteit draait om de vraag of hetgeen wat beoogd is gemeten te worden daadwerkelijk 

gemeten wordt. Hierbij kan de vraag gesteld worden of het model dat opgesteld is daadwerkelijk de 

volwassenheid van groene IT binnen een organisatie meet. Dit is geborgd doordat het concept 

model is opgesteld aan de hand van recente wetenschappelijke literatuur. Het model is voorgelegd 

aan experts de werken in de sector waar het model betrekking tot heeft. Er zijn verschillende rollen 

in de casusorganisatie gekozen om te borgen dat het onderwerp vanuit meerdere hoeken belicht 

wordt en er geen eenzijdig beeld gegeven wordt. Daarnaast is er gekozen voor experts met een 

minimale hoeveelheid werkervaring in het casusbedrijf. Dit is gedaan zodat de aanname gedaan kan 

worden dat ze een ruime kennisbasis hebben.  

6.2.4. Externe validiteit 
Externe validiteit draait om de generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten. Het vergroten van 

de generaliseerdbaarheid is gedaan door het kiezen van verschillende rollen voor de experts. Dit 

maakt dat het model passend is voor een groter gedeelte van het casusbedrijf dan wanneer er naar 

een enkele functie of rol gekeken zou worden. Het casusbedrijf is de grootste vervoerder van 

Nederland en rijdt het grootste gedeelte van de reizigerstreinen. Dit maakt dat als het model 

passend is voor het casus bedrijft, het ook direct representatief is voor het Nederlandse 

reizigersvervoer. De generaliseerdbaarheid naar vervoerders in andere landen is lastig te bepalen. 

Maar dit lag buiten de scope van dit onderzoek. De scores die zijn ingevuld op het model zijn echter 
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niet generealiseerbaar richting andere vervoerder. Enkel experts binnen het casusbedrijf hebben 

hun eigen organisatie gescoord.  

6.2.5. Ethische aspecten 
Alle respondenten is voor het interview gevraagd of ze mee willen doen en gevraagd een ‘informed 

consent’ formulier te tekenen. Dit hebben ze allen gedaan. Na het interview is nog eens gevraagd of 

de verzamelde informatie meegenomen mocht worden in het onderzoek. Er is geen persoonlijke 

informatie over de respondenten gedeeld. Daarnaast zijn alle ethische aspecten zoals besproken in 

paragraaf 4.4.3. nageleefd. Gedurende het onderzoek is er niet tegen moeilijkheden aangelopen.  

6.2.6. Beperkingen 
Door de coronacrisis zijn er in rap tempo veel dingen veranderd in het casusbedrijf. Voornamelijk de 

mogelijkheid tot telewerken en het beleid hieromheen. Dit heeft de reacties van de respondenten 

betreffende dit onderwerp waarschijnlijk beïnvloed.  

Door de beperkte tijd is er geen mogelijkheid geweest om de aanpassingen die doorgevoerd zijn in 

het volwassenheidsmodel te bespreken met de respondenten. Het was wel wenselijk geweest om 

dit te doen om te verifiëren dat de aanpassingen daadwerkelijk een positieve bijdragen leveren aan 

het model.  

6.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
De eerste en voornaamste aanbeveling voor de praktijk is het gebruiken van dit model om te 

volwassenheid van een bedrijf in de spoorsector betreft groene IT vast te stellen.  

Een andere aanbeveling is om, wanneer het model in gebruik genomen wordt, dit te doen in een 

digitale vorm. Dit kan door het bijvoorbeeld in een Excel-bestand of Google Form te gieten. Dit 

maakt het verwerken en visualiseren van de scores gemakkelijker.  

6.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou zijn om te onderzoeken of er verschillende wegingen 

aan de attributen of componenten te hangen. Deze wegingen kunnen afhankelijk zijn van de impact 

die de betreffende onderdelen hebben op het milieu of van de moeite te het kost om een bepaald 

onderdeel te implementeren. Op deze manier kunnen er prioriteiten gesteld worden.  

Een volgende aanbeveling is om een attribuut toe te voegen dat over de cloud gaat. Steeds meer 

bedrijven, waaronder de spoorsector, migreren hun data naar een cloud-omgeving. Hierdoor wordt 

dit een relevant onderwerp.  

Daarnaast dienen de aanpassingen die gedaan zijn aan het volwassenheidsmodel aan de hand van 

de interviews nog gevalideerd worden. Daarom is een volgende aanbeveling om deze aanpassingen 

nog te verifiëren met experts uit de sector.  

Tot slot, dit volwassenheidsmodel is getoetst bij een enkele organisatie binnen de spoorsector. De 

laatste aanbeveling is om dit volwassenheidsmodel breder te toetsen bij andere bedrijven binnen 

dezelfde sector.  
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7. Bijlages 

Bijlage 1 Bronnen introductie en vooronderzoek 
In tabel 0-1 staan de bronnen die gebruikt zijn voor de introductie en het vooronderzoek en de wijze 

waarop deze gevonden zijn.  

Tabel 0-1: Bronnen van introductie en vooronderzoek 

Bron Gevonden doormiddel 

(Andrae & Edler, 2015) Google Scholar, zoektermen “energy 

consumpition”, “IT” 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) Gebruikt door eerdere afstudeerders 

(Brundtland, 1987) Google Scholar, zoektermen “sustainability”, “defi-

nition” 

(Business Insider, 2021) Google, zoektermen “kpn storing”, “treinverkeer” 

(de Bruin, Freeze, Kulkarni, & Rosemann, 

2005) 

Google Scholar, zoektermen “maturity model”, 

“developing” 

(Elmendorp, 2020) Geschreven door een eerdere afstudeerder 

(GHG Protocol, 2017) Google Scholar, zoektermen “Greenhouse Gas 

Protocol” 

(IPCC, 2021) Google, zoektermen “IPCC raport” 

(Lichtenthaler, 2021) Google Scholar, zoektermen “sustainability”, “digi-

talization”  

(Liere-Netheler, Packmohr, & Vogelsang, 

2018) 

Google Scholar, zoektermen “reasoning 

digitalisation”, “improvements” 

(Loeser, 2013) Google Scholar, zoektermen “Green IT”, 

“definition” 

(Meertens, 2020) Geschreven door een eerdere afstudeerder 

(Murugesan & Gangadharan, 2012) Google Scholar, zoektermen “Green IT”, 

“definition” 

(Mytton, 2020) Google Scholar, zoektermen “Greenhouse Gas 

Protocol”, “uses” 

(NS, 2021) Google, zoektermen “NS”, “Duurzaamheid” 

(Peffers, 2007) Google Scholar, zoektermen “Design Science Re-

search Methode” 

(Rijksoverheid, 2021) Google, zoektermen “energieverbruik per stad” 
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(Treinreiziger, 2010) Google, zoektermen “drukte Nederlandse 

spoorsector” 

(van Hoesel & van Himbergen, 2015) Google, zoektermen “enerieverbruik Nederlandse 

Spoor” 

(Wendler, 2012) Google Scholar, zoektermen “Maturity of a pro-

gress” 

(Ziemba, 2017) Google Scholar, zoektermen “IT”, “sustainability” 

 

Bijlage 2 Forward snowballing 
In tabel 0-2 staan de artikelen die gevonden zijn door middel van forward snowballing die gebruikt 

zijn binnen het onderzoek. Wanneer een artikel bij meerdere zoekopdrachten gevonden is, is deze 

meer eenmaal genoemd.  

Tabel 0-2: Gevonden artikelen forward snowballing 

Gezochte citaat Gevonden artikel Samenvatting 

(Hankel, Oud, 

Saan, & Lago, 

2014) 

Embedding Green ICT Ma-

turity in Organizations (Hankel 

A. , 2020) 

De toepassing van het model in het eerste artikel 

en een evaluatie en uitbreiding hiervan. 

A Comparative Analysis of 

Green ICT Maturity Models 

(Lautenschutz, Espana, & 

Hankel, 2018) 

Dit artikel vergelijkt meerdere groene IT 

volwassenheidsmodellen met elkaar  

A Systematic Literature Re-

view of the Factors of Influ-

ence on the Environmental 

Impact of ICT (Hankel, 

Heimeriks, & Lago, 2018) 

Dit artikel toont verschillende factoren waarmee 

IT impact heeft op het milieu  

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 

2011) 

Organization Green IT 

adoption: Concept and 

Evidence (Deng & Shaobo, 

2015) 

Dit artikel geeft een samenvatting van waarom 

bedrijven Groene IT adopteren. Dit heeft zowel 

interne als externe redenen.  

Identifying IT sustainability 

performance driver: Instru-

ment development and valida-

tion (Molla A. , 2013) 

Dit artikel toont het belang van Groene IT aan 

door de negatieve impact van IT op het milieu 

aan te tonen. 

(Park, Eo, & Lee, 

2012) 
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(Donnellan, 

Sheridan, & Curry, 

2011) 

Green ICT Maturity Model for 

Czech SME’s (Buchalcevova, 

2015) 

Dit artikel laat een nieuw ontwikkeld 

volwassenheidsmodel zien. Dit model is 

meegenomen in de vergelijking.  

An Exploratory Study on Sus-

tainable ICT Capability in the 

Travel and Tourism Industry: 

The Case of a Global Distribu-

tion System Provider 

(Gholami, Ravishankar, Shirazi, 

& Machet, 2017) 

In dit artikel wordt het model van Donnellan 

toegepast binnen de reis- en toerisme sector. 

(Becker, 

Knackstedt, & 

Pöppelbuß, 2009) 

The maturity of maturity 

model research: A systematic 

mapping study (Wendler, 

2012) 

Dit artikel beschrijft het ontwerpproces van een 

volwassenheidsmodel  

What makes a useful maturity 

model? A framework for gen-

eral design principles for ma-

turity models and a demon-

stration of its usefulness in 

process management 

(Pöppelbuß & Röglinger, 2011) 

Dit artikel geeft een lijst met design principles 

voor volwassenheidsmodellen 

 

Bijlage 3 Building Blocks 
In tabel 0-3 is te zien welke artikelen er gevonden zijn met behulp van de ‘Building Blocks’-methode. 

Wanneer een artikel gevonden werd met meerdere zoektermen of ook binnen de ‘Forward 

Snowballing’- methode naar voren kwam dan is deze enkel eenmaal benoemd.  

Tabel 0-3: Gevonden artikelen Building Blocks 

Zoektermen Gevonden artikel Samenvatting  

“Green IT” Harnessing green IT: Principles and 

practices (Murugesan & 

Gangadharan, 2012) 

Dit artikel beschrijft de positieve effecten 

die IT op het milieu kan hebben 

Green IT and Green IS: Definition of 

constructs and overview of practices 

(Loeser, 2013) 

Dit artikel geeft een definitie en 

uiteenzetting van Groene IT 

 Energy efficiency and low carbon en-

abler green IT framework for data 

centers considering green metrics 

(Uddin & Rahman, 2012) 

Dit artikel geeft een framework toont de 

vervuiling aan die datacenters veroorzaken 

en geeft een framework voor de oplossing 

hiervan. Deze informatie is o.a. gebruikt in 

de rol die datacenters spelen in het 

uiteindelijke volwassenheidsmodel.  

“Green IT” 

“Maturity 

model” 

Green-Agile Maturity Model: An 

Evaluation Framework for Global 

Dit artikel geeft een volwassenheidsmodel 

dat gebruikt kan worden voor bedrijven die 
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Software Vendors (Rashid, Khan, 

Khan, & Ilyas, 2021) 

software ontwikkelen. Dit model is 

meegenomen in het onderzoek. 

“Green IT” 

“Maturity 

model” “Public 

sector” 

  

“Green IT” 

“Public 

transport” 

  

“Green IT” 

“Maturity 

model” “crite-

ria” 

Green ICT Maturity Models: To-

wards a general approach (Foogooa, 

Bokhoree, & Dookhitram, 2015) 

In dit artikel worden de verschillende 

niveaus in meerdere Groene IT 

volwassenheidsmodellen met elkaar 

vergeleken 

 

 

Bijlage 4 Gevonden artikelen 
In tabel 0-4 staan de artikelen die gevonden zijn door eerdere afstudeerders en waar deze in het 
onderzoek gebruikt zijn.  
 

Tabel 0-4: Aangeleverde artikelen 

Artikel Plaats in onderzoek 

(Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) Gebiedsverkenning (par. 1.2) 

(Brundtland, 1987) Achtergrond (par 1.1) 

(Buchalcevova, 2015) L1 (par 3.3.1) 

(Donnellan, Sheridan, & Curry, 2011) L1 (par 3.3.1) 

(Foogooa, Bokhoree, & Dookhitram, 2015) L4 (par 3.3.4) en L6 (par 3.3.6) 

(Hankel, Heimeriks, & Lago, 2018) L1 (par 3.3.1) 

(Hankel, Oud, Saan, & Lago, 2014) L1 (par 3.3.1) 

(Loeser, 2013) Gebiedsverkenning (par 1.2) 

(Molla, Cooper, & Pittayachawan, 2011) L1 (par 3.3.1) 

(Murugesan & Gangadharan, 2012) Gebiedsverkenning (par 1.2) 

(Park, Eo, & Lee, 2012) L1 (par 3.3.1) 

(Philipson, 2010) L4 (par 3.3.4) 

(Pöppelbuß & Röglinger, 2011) L2 (par 3.3.2) 

(Uddin & Rahman, 2012) Gebiedsverkenning (par. 1.2) 

(Wendler, 2012) Gebiedsverkenning (par. 1.2) 

 
 
In tabel 0-5 staan de artikelen die nieuw gevonden zijn en waar deze in het onderzoek gebruikt zijn. 
Dit zijn enkel wetenschappelijke artikelen.  
 

Tabel 0-5: Nieuw gevonden atrikelen 

Artikel Gevonden door middel Plaats in onderzoek 

(Andrae & Edler, 2015) Google Scholar, zoektermen “energy 
consumpition”, “IT” 

Achtergrond (par. 1.1) 
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(de Bruin, Freeze, Kulkarni, 
& Rosemann, 2005) 

Google Scholar, zoektermen “maturity 
model”, “developing” 

Gebiedsverkenning (par. 
1.2) 

(Deng & Shaobo, 2015) Forward snowballing, via (Molla, Cooper, 
& Pittayachawan, 2011) 

 

(GHG Protocol, 2017) Google Scholar, zoektermen “Green 
House Gas Protocol” 

Achtergrond (par. 1.1) 

(Gholami, Ravishankar, 
Shirazi, & Machet, 2017) 

Forward snowballing, via (Donnellan, 
Sheridan, & Curry, 2011) 

L1 (par. 3.3.1) 

(Hankel A. , 2020) Forward snowballing, via (Hankel, Oud, 
Saan, & Lago, 2014) 

L1 (par 3.3.1) en L4 (par 
3.3.4) 

(IPCC, 2021) Google, zoektermen “IPCC raport” Achtergrond (par. 1.1) 

(Lautenschutz, Espana, & 
Hankel, 2018) 

Forward snowballing, via (Hankel, Oud, 
Saan, & Lago, 2014) 

 

(Lichtenthaler, 2021) Google Scholar, zoektermen “sustainabil-
ity”, “digitalization” 

Achtergrond (par 1.1) 

(Liere-Netheler, Packmohr, 
& Vogelsang, 2018) 

Google Scholar, zoektermen “reasoning 
digitalisation”, “improvements” 

Achtergrond (par. 1.1) 

(Molla A. , 2013) Forward snowballing, via (Molla, Cooper, 
& Pittayachawan, 2011) 

 

(Mytton, 2020) Google Scholar, zoektermen 
“Greenhouse Gas Protocol”, “uses” 

Achtergrond (par 1.1) 

(Rashid, Khan, Khan, & Ilyas, 
2021) 

Building blocks, zoektermen “Green IT” 
en “Maturity model” 

L1 (par 3.3.1) en L3 (par 
3.3.3) 

(Ziemba, 2017) Google Scholar, zoektermen “IT”, “sus-
tainability” 

Achtergrond (par 1.1) 
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Bijlage 5 Scoring van volwassenheidsmodellen op criteria 
Tabel 6-3 laat zien hoe de gekozen volwassenheidsmodellen scoren op de opstelde criteria. Een 

beschrijving van de criteria staat in paragraaf 4.3.2.Criterium R1 t/m R9 staan onder de tabel 

herhaald. Een 1 in de matix betekent dat er aan de voorwaarde voldaan wordt, een 0 betekent dat 

dit niet het geval is. 

Tabel 0-6: Scoring van volwassenheidsmodellen op criteria 

Model  Bron R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score 

SURF Green ICT Ma-

turity Model 

(Hankel, Oud, 

Saan, & Lago, 

2014) 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 

Green ICT Maturity 

Model for Czech SMEs 

(Buchalcevova, 

2015) 

1 1 1 0 0 1 1 1 0 6 

A capability Maturity 

framework for sus-

tainable information 

and communication 

technology 

(Donnellan, 

Sheridan, & Curry, 

2011) 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 

Assessing and Manag-

ing an organizations’s 

Green IT Maturity 

(Park, Eo, & Lee, 

2012) 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

Green Agile Maturity 

Model 

(Rashid, Khan, 

Khan, & Ilyas, 

2021) 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 

G-readiness (Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 

2011) 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 

 

Tabel 0-7: Citeria voor volwassenheidsmodellen (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009) 

 Criterium Beschrijving 

R1 Vergelijking met bestaande 

volwassenheidsmodellen 

De noodzaak van het ontwikkelen van een nieuw model moet 

voortkomen uit een vergelijking met een bestaand model.  

R2 Iteratief proces Het model moet door middel van een iteratief proces tot stand 

komen.  

R3 Evaluatie Alle aspecten van het model moeten iteratief geëvalueerd 

worden.  

R4 Meerdere methodieken 

aanpak 

Voor het ontwikkelen van het model zijn meerdere 

methodieken gebruikt die alle onderbouwd en goed 

toegespitst zijn.  

R5 Identificatie van de relevantie 

van het probleem 

De relevantie van het probleem en de bijbehorende oplossing 

die geboden wordt met het model moet aangetoond worden.  
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R6 Probleemdefinitie Het toepassingsgebied van het model moet vooraf bepaald 

zijn, evenals de voorwaarde van toepassing en die verwachtte 

voordelen.   

R7 Presentatie van de resultaten De presentatie van het model moet gericht zijn op de behoefte 

en de voorwaarde van de gebruikers.  

R8 Wetenschappelijke 

documentatie 

Het ontwerp van het model moet in detail gedocumenteerd 

zijn. Hieronder vallen alle ondernomen stappen, alle 

betrokkenen, gebruikte methodes en resultaten.  

R9 Volwassenheidsniveaus De volwassenheidsniveaus in het model zijn gedetailleerd en 

de criteria om hieraan te voldoen zijn objectief te beoordelen.  

 

Bijlage 6 Componenten volwassenheidsmodel 
Tabel 0-8 geeft een beschrijving van alle componenten met bijbehorende stellingen.  

Tabel 0-8: Componenten per attribuut 

Domein Attribuut  Component Stellingen  

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

o
rg

an
is

at
ie

 

Attitude Reputatie Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te 

zijn naar afnemers, leveranciers en medewerkers 

 Wet- en regelgeving Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan 

wet- en regelgeving 

Maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen 

Milieuzorg Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu 

(lucht, grond, water) zo min mogelijk te belasten 

Groene IT We zijn ons ervan bewust dat IT ingezet kan 

worden om de ecologische voetafdruk te 

verminderen 

Beleid Maatschappelijk 

Verantwoord 

Ondernemen  

Er is MVO-beleid 

Milieuzorg Er is beleid om de ecologische voetafdruk te 

verminderen 

Groene IT als onderdeel 

van milieuzorg 

Er is beleid om groene IT toe te passen 

Governance Doelen Er zijn reductiedoelstellingen voor energiegebruik 

 Er is een doelstelling voor gebruik van groene 

stroom 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  

Taken en 

verantwoordelijkheden 

De CIO speelt een belangrijke rol bij initiatieven op 

het gebied van groene IT 

Budget Groene IT is onderdeel van iedere business case 

Toepassing Opleiding Medewerkers zijn of worden opgeleid op het 

gebied van groene IT 

Interne voorlichting Via interne voorlichting brengen wij medewerkers 

op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied 

van groene IT 

Inkoop Een kleine ecologische voetafdruk is een belangrijk 

criterium bij inkoop van IT-gerelateerde middelen 

Meetprogramma Iedere afdeling weet haar eigen energiegebruik 

E-waste IT-middelen worden afgedankt volgens de ladder 

van Lansink: opknappen, hergebruik (van product), 

recyclen (= componenten eruit halen en opnieuw 

gebruiken + schadelijke componenten veilig 

verwijderen), storten volgens WEEE-richtlijnen 

V
er

gr
o

en
in

g 
va

n
 IT

 

Datacentrum, 

housing 

Ontwerp In het ontwerp van de datacentrum housing is er 

rekening gehouden met duurzaamheid 

Energiebronnen De IT housing draait op een duurzame energiebron  

Operatie In het gebruik van de IT housing wordt er rekening 

gehouden met duurzaamheid 

Monitoring en 

bewustzijn 

Het (energie-) verbruik van de IT housing wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

Datacentrum, 

IT-apparatuur  

Hardware capaciteit De capaciteit van de hardware is afgestemd op het 

gebruik 

Flexibiliteit capaciteit De capaciteit van de hardware wordt op- en 

afgeschaald op basis van verbruik 

Gebruik van capaciteit  De capaciteit wordt ten volle gebruikt. 

Beheer middelen Bij het beheer van de middelen wordt er rekening 

gehouden met duurzaamheid  

Monitoring en 

bewustzijn 

Het (energie-) verbruik van de IT-infrastructuur 

wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 



64 
 
 

Domein Attribuut  Component Stellingen  

Netwerk 

infrastructuur 

Configuratie van 

apparaten  

Bij de configuratie van apparaten wordt er 

rekening gehouden met het verbruik 

Routering De routering is efficiënt ingericht  

Asset management  Bij het beheer van de middelen wordt er rekening 

gehouden met duurzaamheid  

Monitoring en 

bewustzijn 

Het (energie-) verbruik van de 

netwerkinfrastructuur wordt gemonitord en er 

wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

Opslag data Hardware capaciteit  Dubbelingen in de data worden automatisch 

verwijderd 

Data life cycle 

management  

Data die niet langer opgeslagen dient te worden 

wordt verwijderd 

Dataopslag 

optimalisatie   

Er wordt gebruik gemaakt van een SSOT (single 

source of truth) techniek waarbij data op een 

enkele locatie wordt opgeslagen 

Monitoring en 

bewustzijn 

Het (energie-) verbruik van de opslag wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

Hardware 

werkplekken 

Middelen die geboden 

worden 

De middelen die aangeboden worden zijn op een 

duurzame manier georoduceerd en hebben een 

duurzaam energielabel 

Power management De middelen die geboden worden zijn ingesteld op 

een energiebesparende modus 

Management van 

hulpmiddelen 

Het verbruik van secondaire middelen zoals toner 

en pennen wordt geminimaliseerd 

Monitoring en 

bewustzijn 

Het ge- en verbruik van de middelen die de 

werknemers verbruiken wordt gemonitord en er 

wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

Werkplek, 

software 

Ontwikkeling In het ontwikkelen van software wordt er rekening 

met het verbruik hiervan gehouden 

Configuratie Bij de configuratie van software wordt er rekening 

gehouden met het verbruik hiervan 

Monitoring en 

bewustzijn 

Het (energie-) verbruik van de software van de 

individuele werkplekken wordt gemonitord en er 

wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  
V

er
gr

o
en

in
g 

d
o

o
r 

IT
 

Reisbesparing

en door IT 

Samenwerkingsmiddele

n 

Er worden digitale samenwerkingsmiddelen 

ingezet om reisbewegingen te besparen 

Planning Werkzaamheden worden dusdanig gepland dat 

reisbewegingen bespaard worden. 

Telewerken Telewerken wordt mogelijk gemaakt en 

aangemoedigd. 

Reiskeuzes  Wanneer er gereisd moet worden, wordt dit op 

een duurzame manier gedaan. 

Ruimtebespa

ring door IT 

Individuele 

werkplekken  

De behoefte aan individuele werkplekken wordt 

gereduceerd met behulp van IT. 

Gezamelijke 

werkplekken  

De behoefte aan gezamelijke werkplekken wordt 

gereduceerd met behulp van IT. 

Totale werkruimte De totale werkruimte wordt bespaard door het 

gebruik van IT. 

Energiebespa

ring door IT 

Verlichting Er wordt gebruik gemaakt van slimme 

verlichtingen die uit gaat op het moment dat hier 

geen behoefte aan is.  

Verwarming  Er wordt gebruik gemaakt van een slimme 

verwarming die afgesteld is aan de behoeftes. 

Energieverbruik van 

niet-IT apparatuur 

Bij het gebruik en de aanschaf van overige 

apparatuur wordt rekening gehouden met het 

beperken van het energieverbruik. 

Monitoring en 

bewustzijn 

Het energieverbruik en de besparing hiervan 

wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd. 

Materiaal 

besparing 

door IT 

Verbruik van papier Er wordt gebruik gemaakt van IT om papier te 

besparen. 

Digitalisering van 

processen  

Er worden overige materialen bespraard door het 

gebruik van IT bij het digitaliseren van processen. 

 Monitoring en 

bewustzijn 

Het besparen van materiaal d.m.v. IT wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd. 

 

Bijlage 7 Componenten spoorsector  
Tabel 0-9 toont de componenten die onder ieder attribuut van het domein dat binnen de 

spoorsector valt behoort.  
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Tabel 0-9: Componenten specifiek voor de spoorsector 

Attribuut  Component  

Focus op internationale 

treinen t.v.v. vliegverkeer 

De vervoerder rijdt internationale treinen  

De vervoerder werkt samen met vervoerders in andere landen 

De vervoerder benoemd de milieuvoordelen van de trein 

verkiezen boven het vliegtuig.  

Energiezuinig rijden door IT IT wordt ingezet om het energieverbruik van treinen te meten 

De sectiebezettingen van treinen worden berekend op het zo 

energiezuinig mogelijk kunnen remmen en optrekken 

De energie die vrijkomt bij de remming van een trein wordt 

opgeslagen 

Er wordt actief gestuurd op het verminderen van het 

energieverbruik van treinen 

Automatisering door IT Treinen rijden zonder machinist  

Treinen rijden zonder conducteur 

Personele bijsturing gebeurt geautomatiseerd 

Reisinformatie bij versperringen wordt geautomatiseerd 

uitgezonden 

Plannen bij versperringen worden geautomatiseerd gemaakt 

Digitalisering klantenservice Er wordt een chatbot ingezet om klanten te helpen 

Er wordt geen fysieke post naar reizigers verstuurd tenzij 

noodzakelijk 

Er is geen klantenservice meer aanwezig op de stations 

Digitale vervoersbewijzen Vervoersbewijzen die op stations verkocht worden kunnen 

online verkregen worden in plaats van een papieren kaartje 

Fysieke vervoersbewijzen bestaan enkel uit papier, geen (NFC) 

chip. 

Inchecken is mogelijk met een pinpas of telefoon ter vervanging 

van een plastic ov-chipkaart.  
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Bijlage 8 Complete volwassenheidsmodel inclusief bronvermelding 
Tabel 0-10 bevat het complete volwassenheidsmodel inclusief een bronvermeldingen per 
component. 

Tabel 0-10: Volwassenheidsmodel inclusief bronvermelding 

Domein Attribuut  Component Stelling 

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

o
rg

an
is

at
ie

 

Attitude Reputatie (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar 

te zijn naar afnemers, leveranciers en 

medewerkers. 

 Wet- en regelgeving 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen 

aan wet- en regelgeving. 

Maatschappelijk 

verantwoord 

ondernemen (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om 

maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

Milieuzorg (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu 

(lucht, grond, water) zo min mogelijk te belasten. 

Groene IT (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

We zijn ons ervan bewust dat IT ingezet kan 

worden om de ecologische voetafdruk te 

verminderen. 

Beleid Maatschappelijk 

Verantwoord 

Ondernemen (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011)  

Er is MVO-beleid. 

Milieuzorg (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Er is beleid om de ecologische voetafdruk te 

verminderen. 

Groene IT als onderdeel 

van milieuzorg (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Er is beleid om groene IT toe te passen. 

Governance Doelen (Molla, Cooper, 

& Pittayachawan, 2011) 

Er zijn reductiedoelstellingen voor 

energiegebruik. 

 Er is een doelstelling voor gebruik van groene 

stroom. 

Taken en 

verantwoordelijkheden 

De CIO speelt een belangrijke rol bij initiatieven 

op het gebied van groene IT. 
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Domein Attribuut  Component Stelling 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Budget (Molla, Cooper, 

& Pittayachawan, 2011) 

Groene IT is onderdeel van iedere business case. 

Toepassing Opleiding (Molla, 

Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Medewerkers zijn of worden opgeleid op het 

gebied van groene IT 

Interne voorlichting 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Via interne voorlichting brengen wij 

medewerkers op de hoogte van nieuwe inzichten 

op het gebied van groene IT 

Inkoop (Molla, Cooper, 

& Pittayachawan, 2011) 

Een kleine ecologische voetafdruk is een 

belangrijk criterium bij inkoop van IT-

gerelateerde middelen 

Meetprogramma 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 2011) 

Iedere afdeling weet haar eigen energiegebruik 

E-waste (Molla, Cooper, 

& Pittayachawan, 2011) 

IT-middelen worden afgedankt volgens de ladder 

van Lansink: opknappen, hergebruik (van 

product), recyclen (= componenten eruit halen 

en opnieuw gebruiken + schadelijke 

componenten veilig verwijderen), storten 

volgens WEEE-richtlijnen 

V
er

gr
o

en
in

g 
va

n
 IT

 

Datacentrum, 

housing  

Ontwerp (Hankel A. , 

2020) 

In het ontwerp van de IT-housing is er rekening 

gehouden met duurzaamheid 

Energiebronnen 

(Hankel A. , 2020) 

De IT-housing draait op een duurzame 

energiebron  

Operatie (Hankel A. , 

2020) 

In het gebruik van de IT-housing wordt er 

rekening gehouden met duurzaamheid 

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het (energie-) verbruik van de IT-housing wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

Datacentrum, 

IT-apparatuur 

Hardware capaciteit 

(Hankel A. , 2020) 

De capaciteit van de hardware is afgestemd op 

het gebruik 

Flexibiliteit capaciteit 

(Hankel A. , 2020) 

De capaciteit van de hardware wordt op- en 

afgeschaald op basis van verbruik 

Gebruik van capaciteit 

(Hankel A. , 2020) 

De capaciteit wordt ten volle gebruikt. 
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Domein Attribuut  Component Stelling 

Beheer middelen 

(Hankel A. , 2020) 

Bij het beheer van de middelen wordt er 

rekening gehouden met duurzaamheid  

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het (energie-) verbruik van de IT-infrastructuur 

wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

Netwerk 

infrastructuur 

Configuratie van 

apparaten (Hankel A. , 

2020) 

Bij de configuratie van apparaten wordt er 

rekening gehouden met het verbruik 

Routering (Hankel A. , 

2020) 

De routering is efficiënt ingericht  

Asset management 

(Hankel A. , 2020) 

Bij het beheer van de middelen wordt er 

rekening gehouden met duurzaamheid  

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het (energie-) verbruik van de 

netwerkinfrastructuur wordt gemonitord en er 

wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

Opslag data Hardware capaciteit 

(Hankel A. , 2020) 

Dubbelingen in de data worden automatisch 

verwijderd 

Data life cycle manage-

ment (Hankel A. , 2020) 

Data die niet langer opgeslagen dient te worden 

wordt verwijderd 

Dataopslag 

optimalisatie  (Hankel 

A. , 2020) 

Er wordt gebruik gemaakt van een SSOT (single 

source of truth) techniek waarbij data op een 

enkele locatie wordt opgeslagen 

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het (energie-) verbruik van de opslag wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

Werkplek, 

hardware 

Middelen die geboden 

worden (Hankel A. , 

2020) 

De middelen die aangeboden worden zijn op een 

duurzame manier geproduceerd en hebben een 

duurzaam energielabel 

Power management 

(Hankel A. , 2020) 

De middelen die geboden worden zijn ingesteld 

op een energiebesparende modus 

Management van 

hulpmiddelen (Hankel 

A. , 2020) 

Het verbruik van secondaire middelen zoals 

toner en pennen wordt geminimaliseerd 

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het ge- en verbruik van de middelen die de 

werknemers verbruiken wordt gemonitord en er 

wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
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Domein Attribuut  Component Stelling 

Werkplek, 

software 

Ontwikkeling (Hankel A. 

, 2020) 

In het ontwikkelen van software wordt er 

rekening met het verbruik hiervan gehouden 

Configuratie (Hankel A. 

, 2020) 

Bij de configuratie van software wordt er 

rekening gehouden met het verbruik hiervan 

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het (energie-) verbruik van de IT-services wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

V
er

gr
o

en
in

g 
d

o
o

r 
IT

 

Reisbesparinge

n door IT 

(Hankel, Oud, 

Saan, & Lago, 

2014) 

Samenwerkingsmiddele

n (Hankel A. , 2020) 

Er worden digitale samenwerkingsmiddelen 

ingezet om reisbewegingen te besparen 

Planning (Hankel A. , 

2020) 

Werkzaamheden worden dusdanig gepland dat 

reisbewegingen bespaard worden 

Telewerken (Hankel A. , 

2020) 

Telewerken wordt mogelijk gemaakt en 

aangemoedigd 

Reiskeuzes  (Hankel A. , 

2020) 

Wanneer er gereisd moet worden, wordt dit op 

een duurzame manier gedaan 

Ruimtebespari

ng door IT 

(Hankel, Oud, 

Saan, & Lago, 

2014) 

Individuele 

werkplekken (Hankel A. 

, 2020) 

De behoefte aan individuele werkplekken wordt 

gereduceerd met behulp van IT. 

Gezamenlijke 

werkplekken (Hankel A. 

, 2020) 

De behoefte aan gezamenlijke werkplekken 

wordt gereduceerd met behulp van IT. 

Totale werkruimte 

(Hankel A. , 2020) 

De totale werkruimte wordt bespaard door het 

gebruik van IT 

Energiebespari

ng door IT 

(Hankel, Oud, 

Saan, & Lago, 

2014) 

Verlichting (Hankel A. , 

2020) 

Er wordt gebruik gemaakt van slimme 

verlichtingen die uit gaat op het moment dat hier 

geen behoefte aan is.  

Verwarming (Hankel A. 

, 2020) 

Er wordt gebruik gemaakt van een slimme 

verwarming die afgesteld is aan de behoeftes. 

Energieverbruik van 

niet-IT apparatuur 

(Hankel A. , 2020) 

Bij het gebruik en de aanschaf van overige 

apparatuur wordt rekening gehouden met het 

beperken van het energieverbruik 

Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het energieverbruik en de besparing hiervan 

wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

Materiaal 

besparing door 

Verbruik van papier 

(Hankel A. , 2020) 

Er wordt gebruik gemaakt van IT om papier te 

besparen 
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Domein Attribuut  Component Stelling 

IT (Hankel, 

Oud, Saan, & 

Lago, 2014) 

Digitalisering van 

processen (Hankel A. , 

2020) 

Er worden overige materialen bespraard door 

het gebruik van IT bij het digitaliseren van 

processen 

 Monitoring en 

bewustzijn (Hankel A. , 

2020) 

Het besparen van materiaal d.m.v. IT wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen 

gecreëerd 

 

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

sp
o

o
rs

ec
to

r 

Focus op 

internationale 

treinen t.v.v. 

vliegverkeer 

Internationale treinen De vervoerder rijdt internationale treinen  

Internationale 

samenwerking 

De vervoerder werkt samen met vervoerders in 

andere landen 

Adverteren rondom 

internationale treinen 

De vervoerder benoemt de milieuvoordelen van 

de trein verkiezen boven het vliegtuig.  

Energiezuinig 

rijden door IT 

Energiemetingen in de 

trein 

IT wordt ingezet om het energieverbruik van 

treinen te meten 

Energiezuinige 

dienstregeling 

De sectiebezettingen van treinen worden 

berekend op het zo energiezuinig mogelijk 

kunnen remmen en optrekken 

Opvangen energie 

remming 

De energie die vrijkomt bij de remming van een 

trein wordt opgeslagen 

Sturing Er wordt actief gestuurd op het verminderen van 

het energieverbruik van treinen 

Automatisering 

door IT 

ATO (Automatic Train 

Operation) machinist 

Treinen rijden zonder machinist  

ATO conducteur Treinen rijden zonder conducteur 

Personele bijsturing Personele bijsturing gebeurt geautomatiseerd 

Reisinformatie Reisinformatie bij versperringen wordt 

geautomatiseerd uitgezonden 

VSM’s (versperring 

maatregelen) 

Plannen bij versperringen worden 

geautomatiseerd gemaakt 

Digitalisering 

klantenservice. 

Chatbot Er wordt een chatbot ingezet om klanten te 

helpen 

Post Er wordt geen fysieke post naar reizigers 

verstuurd tenzij noodzakelijk 

Fysieke aanwezigheid Er is geen klantenservice meer aanwezig op de 

stations 
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Domein Attribuut  Component Stelling 

Digitale 

vervoersbewijz

en 

Online beschikbaarheid Vervoersbewijzen die op stations verkocht 

worden kunnen online verkregen worden in 

plaats van een papieren kaartje 

NFC-chips besparing Fysieke vervoersbewijzen bestaan enkel uit 

papier, geen (NFC) chip. 

OV-chipkaarten 

vervangen 

Inchecken is mogelijk met een pinpas of telefoon 

ter vervanging van een plastic ov-chipkaart.  

 

 

Bijlage 9 Informatiebrief geïnterviewden  
 

Geachte heer/ mevrouw, 

We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoek: Een Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de spoorsector. Deelname is vrijwillig. Om u te kunnen laten deelnemen, 

hebben we uw schriftelijke toestemming nodig. 

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek 

inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de afstudeerder uitleg als u vragen heeft. U kunt 

ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende 

informatie vragen. 

1. Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het vinden van een geschikt volwassenheidsmodel voor groene IT in 

de spoorsector. De afstudeerder heeft aan de hand van literatuur een model opgesteld en dit dient 

getoetst en gevalideerd te worden. Dit gebeurt aan de hand van meerdere interviews waarbij er 

gevraagd zal worden of de aspecten die genoemd worden in het model herkend worden door de 

geïnterviewde.  

2. Achtergrond van het onderzoek 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Masteropleiding Business Process Management & IT, 

variant Data Science Management van de Open Universiteit. Het onderzoek richt zich op ‘Groene IT’. 

Dit is een paraplubegrip dat zich richt op het beperken van de negatieve impact van IT op het milieu 

en het optimaliseren van de positieve impact hierop. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen 

groen van IT en groen door IT.  

3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht? 

Uw deelname aan het onderzoek zal bestaan uit het invullen van het volwassenheidsmodel, een 

interview met de onderzoeker en het beoordelen van een gesprekverslag dat gemaakt wordt aan de 

hand van dit interview. Het interview zal ongeveer een uur duren.  

4. Mogelijke voor- en nadelen 
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Voor u deelname wordt een tijdsinvestering van ongeveer 2,5 uur gevraagd worden. In ruil hiervoor 

komt u meer te weten over groene IT en wat dit voor uw organisatie kan betekenen, hoe dit 

meetbaar is en waar uw organisatie mogelijk kan verbeteren op dit gebied. Indien gewenst zult u het 

afronden verslag ontvangen. 

5.  Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft 

dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment 

zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u ervoor kiest om ook de 

gegevens die u heeft verstrekt, in te trekken. 

6. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer alle benodigde informatie verzameld is. Het is 

mogelijk dat de onderzoeker nog vervolgvragen heeft na het interview. Het hele onderzoek is klaar 

als alle deelnemers klaar zijn. Na verwerking van alle gegevens informeert de afstudeerder u over de 

belangrijkste resultaten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 5 maanden na uw deelname. Na 

afronden van het onderzoek kan de onderzoeker u het afstudeerverslag toesturen als gewenst.  

7. Gebruik en opslag van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier 

om uw functietitel en -inhoud, arbeidsduur en uw persoonlijke opvattingen over uw werk. Het 

verzamelen, gebruiken en opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit 

onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden 

gedeeld met de afstudeerbegeleiders. De gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie 

die tot u of onze organisatie herleidbaar is. Daarnaast zijn gegevens die gebruikt worden in 

rapporten en publicaties die betrekking hebben op het onderzoek niet tot u of onze organisatie te 

herleiden. 

8. Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 

onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier 

gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de 

afstudeerder en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.  

9. Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen 

leden van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien. 

10. Duur van de gegevensopslag 

Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 

11. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens 

Voor algemene informatie ov er uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open 

Universiteit is te vinden op www.ou.nl/privacy. 
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12. Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afstudeerder of de hoofdonderzoeker. 

13. Ondertekening van het toestemmingsformulier 

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit 

onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en 

instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de afstudeerder ontvangen een 

getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

 

Uitvoerend onderzoeker / afstudeerder: Kim van Boesschoten, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER1 

Hoofdonderzoeker / afstudeerbegeleider: dr. Anda Counotte, E-MAILADRES  

 

Bijlage Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek                      

 

Onderzoeksproject: Groene IT in de Spoorsector  

Onderzoeker: Kim van Boesschoten 

 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode:…) 

gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden 

voor op te geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn 

verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te 

allen tijde intrekken. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden 

verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie. 

• Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige 

wijze worden bewaard door de Open Universiteit.  

 

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 

tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 

Handtekening:   

Naam:    

 
1 Wegens privacy zijn de persoonlijke gegevens uit de informatiebrief verwijderd. 
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Datum:    

Ondergetekende,  afstudeerder, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als 

mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Ik verklaar dat ik bereid ben zo goed 

mogelijk te antwoorden op alle vragen die zich in verband met het onderzoek voordoen. 

 

Handtekening:   

Naam: Kim van Boesschoten   

Datum: 
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G
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 d
e 

o
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Attitude Reputatie Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te zijn naar afnemers, leveranciers en 

medewerkers 

        

 Wet- en regelgeving Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving         

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen         

Milieuzorg Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu (lucht, grond, water) zo min mogelijk te 

belasten 

        

Groene IT We zijn ons ervan bewust dat IT ingezet kan worden om de ecologische voetafdruk te 

verminderen 

        

Beleid Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen  

Er is MVO-beleid         

Milieuzorg Er is beleid om de ecologische voetafdruk te verminderen         

Groene IT als onderdeel van 

milieuzorg 

Er is beleid om groene IT toe te passen         

Governan

ce 

Doelen verbruik Er zijn reductiedoelstellingen voor energiegebruik         

Doelen groene stroom Er is een doelstelling voor gebruik van groene stroom         
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Taken en 

verantwoordelijkheden 

De CIO speelt een belangrijke rol bij initiatieven op het gebied van groene IT         

Budget Groene IT is onderdeel van iedere business case         

Toepassin

g 

Opleiding Medewerkers zijn of worden opgeleid op het gebied van groene IT         

Interne voorlichting Via interne voorlichting brengen wij medewerkers op de hoogte van nieuwe inzichten op 

het gebied van groene IT 

        

Inkoop Een kleine ecologische voetafdruk is een belangrijk criterium bij inkoop van IT-

gerelateerde middelen 

        

Meetprogramma Iedere afdeling weet haar eigen energiegebruik         

E-waste IT-middelen worden afgedankt volgens de ladder van Lansink: opknappen, hergebruik (van 

product), recyclen (= componenten eruit halen en opnieuw gebruiken + schadelijke 

componenten veilig verwijderen), storten volgens WEEE-richtlijnen 

        

V
er

gr
o
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in

g 
va

n
 IT

 

Datacentr

um, 

housing  

Ontwerp In het ontwerp van de IT-housing is er rekening gehouden met duurzaamheid         

Energiebronnen De IT-housing draait op een duurzame energiebron          

Operatie In het gebruik van de IT-housing wordt er rekening gehouden met duurzaamheid         

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-housing wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 
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Datacentr

um, IT-

apparatuu

r 

Hardware capaciteit De capaciteit van de hardware is afgestemd op het gebruik         

Flexibiliteit capaciteit De capaciteit van de hardware wordt op- en afgeschaald op basis van verbruik         

Gebruik van capaciteit  De capaciteit wordt ten volle gebruikt.         

Beheer middelen Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden met duurzaamheid          

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-infrastructuur wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

        

Netwerk 

infrastruct

uur 

Configuratie van apparaten  Bij de configuratie van apparaten wordt er rekening gehouden met het verbruik         

Routering De routering is efficiënt ingericht          

Asset management  Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden met duurzaamheid          

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de netwerkinfrastructuur wordt gemonitord en er wordt 

bewustzijn hieromheen gecreëerd 

        

Opslag 

data 

Hardware capaciteit  Dubbelingen in de data worden automatisch verwijderd         

Data life cycle management  Data die niet langer opgeslagen dient te worden wordt verwijderd         

Dataopslag optimalisatie   Er wordt gebruik gemaakt van een SSOT (single source of truth) techniek waarbij data op 

een enkele locatie wordt opgeslagen 
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Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de opslag wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

        

Hardware 

werkplekk

en 

Middelen die geboden worden De middelen die aangeboden worden zijn op een duurzame manier geproduceerd en 

hebben een duurzaam energielabel 

        

Power management De middelen die geboden worden zijn ingesteld op een energiebesparende modus         

Management van hulpmiddelen Het verbruik van secondaire middelen zoals toner en pennen wordt geminimaliseerd         

Monitoring en bewustzijn Het ge- en verbruik van de middelen die de werknemers verbruiken wordt gemonitord en 

er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

        

Werkplek, 

software 

Ontwikkeling In het ontwikkelen van software wordt er rekening met het verbruik hiervan gehouden         

Configuratie Bij de configuratie van software wordt er rekening gehouden met het verbruik hiervan         

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-services wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

        

V
er

gr
o

en
in

g 
d

o
o

r 

IT
 

Reisbespa

ringen 

door IT 

Samenwerkingsmiddelen Er worden digitale samenwerkingsmiddelen ingezet om reisbewegingen te besparen         

Planning Werkzaamheden worden dusdanig gepland dat reisbewegingen bespaard worden         

Telewerken Telewerken wordt mogelijk gemaakt en aangemoedigd         

Reiskeuzes  Wanneer er gereisd moet worden, wordt dit op een duurzame manier gedaan         
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Ruimtebes

paring 

door IT 

Individuele werkplekken  De behoefte aan individuele werkplekken wordt gereduceerd met behulp van IT.         

Gezamenlijke werkplekken  De behoefte aan gezamenlijke werkplekken wordt gereduceerd met behulp van IT.         

Totale werkruimte De totale werkruimte wordt bespaard door het gebruik van IT         

Energiebe

sparing 

door IT 

Verlichting Er wordt gebruik gemaakt van slimme verlichtingen die uit gaat op het moment dat hier 

geen behoefte aan is.  

        

Verwarming  Er wordt gebruik gemaakt van een slimme verwarming die afgesteld is aan de behoeftes.         

Energieverbruik van niet-IT 

apparatuur 

Bij het gebruik en de aanschaf van overige apparatuur wordt rekening gehouden met het 

beperken van het energieverbruik 

        

Monitoring en bewustzijn Het energieverbruik en de besparing hiervan wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

        

Materiaal 

besparing 

door IT 

Verbruik van papier Er wordt gebruik gemaakt van IT om papier te besparen         

Digitalisering van processen  Er worden overige materialen bespraard door het gebruik van IT bij het digitaliseren van 

processen 

        

 Monitoring en bewustzijn Het besparen van materiaal d.m.v. IT wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 
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G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

sp
o

o
rs

ec
to

r 

Focus op 

internatio

nale 

treinen 

t.v.v. 

vliegverke

er 

Internationale treinen De vervoerder rijdt internationale treinen          

Internationale samenwerking De vervoerder werkt samen met vervoerders in andere landen         

Adverteren rondom 

internationale treinen 

De vervoerder benoemd de milieuvoordelen van de trein verkiezen boven het vliegtuig.          

Energiezui

nig rijden 

door IT 

Energiemetingen in de trein IT wordt ingezet om het energieverbruik van treinen te meten         

Energiezuinige dienstregeling De sectiebezettingen van treinen worden berekend op het zo energiezuinig mogelijk 

kunnen remmen en optrekken 

        

Opvangen energie remming De energie die vrijkomt bij de remming van een trein wordt opgeslagen         

Sturing Er wordt actief gestuurd op het verminderen van het energieverbruik van treinen         

Automatis

ering door 

IT 

ATO (Automatic Train Opera-

tion) machinist 

Treinen rijden zonder machinist          

ATO-conducteur Treinen rijden zonder conducteur         

Personele bijsturing Personele bijsturing gebeurt geautomatiseerd         

Reisinformatie Reisinformatie bij versperringen wordt geautomatiseerd uitgezonden         
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VSM’s (versperring 

maatregelen) 

Plannen bij versperringen worden geautomatiseerd gemaakt         

Digitaliseri

ng 

klantenser

vice. 

Chatbot Er wordt een chatbot ingezet om klanten te helpen         

Post Er wordt geen fysieke post naar reizigers verstuurd tenzij noodzakelijk         

Fysieke aanwezigheid Er is geen klantenservice meer aanwezig op de stations         

Digitale 

vervoersb

ewijzen 

Online beschikbaarheid Vervoersbewijzen die op stations verkocht worden kunnen online verkregen worden in 

plaats van een papieren kaartje 

        

NFC-chips besparing Fysieke vervoersbewijzen bestaan enkel uit papier, geen (NFC) chip.         

OV-chipkaarten vervangen Inchecken is mogelijk met een pinpas of telefoon ter vervanging van een plastic ov-

chipkaart.  

        

 

 

 

Niveau Omschrijving Uitleg 

0 Niet mee bezig De organisatie is (nog) niet bezig met het betreffende onderdeel. Er is geen bewustzijn 

hieromheen.  
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1 Startfase Er is bewustzijn rondom het onderwerp en er wordt nagedacht over de implentatie maar hier is 

nog niet mee begonnen.  

2 Opgestart De implementatie van het betreffende onderwerp is gestart maar er is nog geen lange termijn 

strategie 

3 Gedefinieerd De implementatie van het programma is afgerond maar staat nog in de kinderschoenen 

4 In gebruik Het betreffende onderwerp is in gebruik en er is een lange termijn strategie uitgedacht maar is er 

nog mogelijkheid tot en behoefte aan verbetering.  

5 Geoptimaliseerd Het betreffende onderwerp is helemaal doorgevoerd, ‘in controle’ en geoptimaliseerd.  

Niet van 

toepassing 

De component is niet van toepassing op het 

casusbedrijf 

Deze optie dient gebruikt te worden wanneer een betreffend onderdeel geen betrekking heeft tot 

de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een organisatie zonder fysieke kantoorruimte die 

gevraagd wordt naar slimme verlichting. 

Weet ik 

niet 

De respondent weet het volwassenheidsniveau 

van de component niet  

Deze optie is toegevoegd om te voorkomen dan men gaat gokken. 
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Bijlage 10 Samenvatting gespreksverslagen 
Tabel 0-11 bevat een overzicht van de gegeven antwoorden per respondent. 
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Tabel 0-11: Samenvatting gespreksverslagen 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Wat is je huidige 

functie? Kun je hier 

iets meer over 

vertellen  

12 jaar werkzaam bij 

NS waarvan 8 jaar 

binnen inkoop IT. De 

laatste twee jaar als 

ambassadeur 

duurzaamheid. Ik 

ben het 

aanspreekpunt op 

gebied van 

duurzaamheid 

binnen de inkoop 

afdeling.  

IT inkoper. 4 jaar 

binnen huidige 

functie. Houdt zich 

bezig met inkopen 

van IT middelen 

d.m.v. 

aanstellingsprocedu

res.  

  

Ik werk bij DIA (Data 

Inovatie & Analyse) 

en hou me bezig 

met het beleid 

rondom 

duurzaamheid. Ik 

werk nu 3 jaar bij 

DIA waarvan 1 jaar 

in mijn huidige 

functie. 

Beleidsmedewerker 

duurzaamheid. Deze 

functie is ongeveer 

anderhalf jaar 

geleden ontstaan. 

Daarvoor werkte ik 

bij 

treinmodernisering 

in Haarlem. 

Frontoffice officer 

bij QHSE (Quality, 

Health, Safety & En-

vironment). 

Hierbinnen houdt 

me in nu al zo’n 3 

jaar bezig met 

duurzaamheid en 

hoe we dit kunnen 

inrichten.  

Software Developer 

binnen Data 

Innovatie & Analyse. 

4,5 jaar werkzaam 

binnen NS. Houdt 

zich bezig met het 

duurzamer 

ontwikkelen van 

apps. 

Wat is je algemene 

beeld over het 

model? 

Wat uitgebreid maar 

wel duidelijk. 

Ziet er goed uit. De 

componenten zijn 

duidelijk 

omschreven en 

geven een breed 

beeld van de 

verschillende 

factoren waar 

groene IT in terug 

komt.  

Duidelijk en volledig Een helder model 

dat alles lijkt te 

omvatten wat 

binnen groene IT 

valt.  

Een uitgebreid 

model. Door de 

scoring van 

stellingen is er 

weinig ruimte voor 

vrije inbreng. Dit 

maakt het 

nuanceren van 

scores lastig  

Duidelijk en volledig. 

Niet erg bekent niet 

groene IT maar krijgt 

hierdoor wel een 

beeld.  

Zijn de genoemde 

domeinen en 

Het stuk over de 

capaciteit van het 

datacentrum was 

Ja, maar mogelijk 

niet voor iedereen 

Ja Ja, wel veel 

vakjargon. 

De opdeling in vier 

domeinen is 

duidelijk. Misschien 

Heldere 

onderverdeling.  
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attributen 

duidelijk? 

voor mij niet 

duidelijk 

spoorsector 

componenten 

onderbrengen onder 

andere.  

Zijn de 

componenten en 

bijbehorende 

stellingen duidelijk? 

Enkel de 

componenten die bij 

‘Datacentrum, IT-

apparatuur’ horen 

niet echt. 

Ja Ja, geen 

aanvullingen  

Ook veel vakjargon. 

Sommige termen 

heb ik even moet 

opzoeken of 

navragen bij 

collega’s.  

De definities zijn 

duidelijk ja. Over de 

plaatsing van de 

componenten onder 

de verschilde 

attributen kun je 

mijn eerdere 

opmerking 

gebruiken.   

De term ‘CIO’ ken ik 

niet. Deze zou je 

kunnen uitleggen. 

Zijn de gegeven 

domeinen en 

attributen relevant 

voor groene IT in de 

spoorsector? 

Ja, de eerste drie 

zijn erg algemeen 

maar het laatste 

domein sluit zeker 

goed aan.  

Ik weet de 

achtergrond van 

onze dataopslag niet 

precies, dus daar 

kan ik niks over 

zeggen.  

In ieder geval wel 

voor de onderdelen 

waar ik me mee 

bezig houdt. Met de 

migratie van data 

naar de cloud wordt 

het datawarehouse 

minder gebruikt 

maar deze zal 

voorlopig niet hele 

uit gaan.  

Ik zit zelf niet erg in 

de IT dus kan niet 

benoemen hoe de 

achterkant van onze 

IT eruit ziet. De 

voorkant hiervan 

wel. De manieren 

waarop IT 

(duurzame) invloed 

heeft op 

bedrijfsvoering zijn 

wel relevant.  

De gehele 

spoorsector zou ik 

niet kunnen zeggen. 

Maar wel voor NS. 

Hoe dit bij andere 

vervoerders zit weet 

ik niet, maar ik 

vermoed dat het 

niet veel verschilt. 

Ik ben vooral met de 

achterkant van de 

data bezig en weet 

weinig over de 

treinen zelf dus het 

laatste domein kan 

ik moeilijk 

beoordelen.  

Zijn de gegeven 

componenten 

relevant voor 

Ja Ik denk het wel  Ja Die van het domein 

‘vergroening’ van IT 

Op dit moment wel 

voor NS. Maar we 

zijn bezig met een 

De componenten 

binnen de eerste 

drie domeinen zijn 
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Groene IT in de 

spoorsector? 

weet ik niet. Maar 

de rest wel.  

migratie van data 

naar een cloud 

omgeving. Als dit 

compleet is zal er 

behoefte zijn aan 

informatie hierover.  

voor NS wel 

relevant. Ik kan niet 

spreken voor andere 

vervoerders.  

Zijn er onderdelen 

die wel relevant zijn 

die niet terug 

komen in het 

model? 

Ik mis nog een 

component over het 

communiceren met 

het rijdende 

personeel. De 

duurzaamheid van 

de treinen zelf zou 

ook interessant zijn 

om mee te nemen. 

Daarnaast zou er 

een component 

toegevoegd kunnen 

worden over wat er 

met middelen 

gebeurd wanneer ze 

afgeschreven 

worden. 

Ik mis iets over de 

duurzaamheid van 

de materialen waar 

de ingekochte 

apparatuur van 

gemaakt wordt. Dit 

is iets waar wij zelf 

veel op focussen.  

Niet dat ik zo kan 

benoemen, maar 

misschien kom ik 

hier later op terug.  

Binnen NS stations is 

men bezig met het 

verduurzamen van 

de stations door hier 

zonnepanelen op de 

plaatsen en 

dergelijke. Hier zag 

ik niks over 

terugkomen. 

Er zijn veel meer 

toepassingen van 

groene IT die hierin 

niet benoemd zijn 

zoals bijvoorbeeld 

het gebruik van 

windenergie. Het 

zuinig omgaan met 

de data opslag is ook 

interessant om mee 

te nemen. Niet alle 

opgeslagen data en 

dashboards zijn 

essentieel.  

Zou ik zo niet 

kunnen bedenken. 

Is het model op 

deze manier 

duidelijk en 

werkbaar? 

Een andere vorm 

dan een word 

document zou fijner 

werken. Zoals 

bijvoorbeeld een 

excel bestand of een 

Ja. Per onderdeel is 

er duidelijk te zien 

hoe er hierop 

gescoord wordt en 

verbeterpunten zijn 

De opties ‘niet van 

toepassing’ en ‘weet 

ik niet’ zijn goede 

toevoegingen 

Afgezien van de 

hoeveelheid 

vakjargon wel.  

Meer ruimte voor 

het vrij invullen van 

tekst is wenselijk. 

Dit geeft de 

mogelijkheid tot het 

uitleggen van 

Qua inhoud wel. 

Qua vorm zou ik het 

liever in een digitaal 

formulier hebben. 
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Google Form. Dan 

zouden de scores 

automatisch 

opgeteld kunnen 

worden. 

snel en gemakkelijk 

te vinden. 

nuance verschillen. 

Wat ook mogelijk is, 

is mensen enkel 

vrije tekst laten 

invullen en hier 

vervolgens zelf 

scores aan 

koppelen.  

Welke 

aanpassingen 

zouden het model 

ten goede doen? 

Een weging van de 

verschillende scores. 

Niet alle 

componenten zijn 

even relevant wat 

betreft 

duurzaamheid.  

Alleen de 

toevoegingen die ik 

eerder benoemde. 

Ik vond het best veel 

stellingen en denk 

niet dat iemand die 

geen verstand heeft 

van IT hardware 

alles zou kunnen 

invullen.  

 Een verschillende 

weging per 

component een 

goede toevoeging 

zijn. Dit geeft meer 

richting in de keuzes 

die gemaakt zouden 

kunnen worden in 

verbetermaatregele

n.  

 

Is de scoring met 

een schaal van 0-5 

werkbaar? 

Ja Het onderscheid 

tussen de opties 0 

en ‘niet van 

toepassing’ is niet 

helemaal duidelijk. 

Dit lijkt een nuance 

verschil.  

Een schaal met een 

oneven aantal 

opties zou fijner 

werken. Dan heb je 

ook de mogelijkheid 

om voor de 

middelste optie te 

gaan.  

Het scoren van een 

het model lijkt erg 

subjectief. Waar ik 

een 3 zou invullen 

kan een directe 

collega een 4 

invullen. Hoe dit 

anders zou kunnen 

weet ik ook niet.  

Ruimte voor vrije 

tekst zou fijn zijn.  

De toevoeging van 

de optie ‘weet ik 

niet’ is fijn. ‘Niet van 

toepassing’ en 

niveau 0 lijken veel 

op elkaar.  
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Zijn er onderdelen 

die anno 2022 niet 

relevant zijn? 

Nee. De component 

over het telewerken 

is juist extra relevant 

geworden de laatste 

tijd.   

Nee Nee - De component over 

het digitaliseren van 

processen is wat 

breed en zal maar in 

weinig bedrijven 

met een 0 gescoord 

worden. 

Door de coronacrisis 

is telewerken juist 

extra relevant 

geworden.  

Is het model 

toekomst 

bestendig? 

Is moeilijk te zeggen 

maar daar lijkt het 

wel op  

Ja Cloud opslag wordt 

steeds 

gebruikelijker. Hier 

zou ook iets over 

genoemd moeten 

worden.  

Qua innovaties in de 

treinen gebeurt er 

veel op het 

moment. Hier 

komen in de 

toekomst aspecten 

uit voort die nog 

niet terug komen in 

het model. 

Die vraag is moeilijk 

te beantwoorden. 

Maar ik verwacht 

dat dit de komende 

paar jaar nog wel 

relevant is.  

Ontwikkelingen op 

gebied van IT gaan 

snel. Ik verwacht dat 

er op termijn 

ontwikkelingen zijn 

in het gebruik van 

wifi tegenover 

mobiele data.   

Overige 

opmerkingen of 

aanvullingen 

  Het invullen van het 

model door één 

enkel persoon zal 

lastig zijn omdat 

mensen een erg 

gespecificeerde 

functie hebben en 

over het algemeen 

minder kennis van 

andere domeinen.  

Iemand die binnen 

het beleid rondom 

de aankoop van IT 

werkt kan mogelijk 

beter antwoord 

geven op je vragen.  

NS bestaat uit 

meerdere kleine 

bedrijven die niet 

altijd goed met 

elkaar 

communiceren. 

Waardoor de 

scoring van 1 

bedrijfsonderdeel 

op bepaalde 

onderdelen anders 

zal zijn dan een 

ander. Dit maakt dat 
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Bijlage 11 Scores per respondent 
In tabel 0-12 zijn de scores te zien die de zes respondenten gegeven hebben per component. Wanneer een respondent ‘Niet van toepassing’ heeft ingevuld 

is dit afgekort naar ‘n.v.t.’. Daar waar een respondent ‘Weet ik niet’ heeft ingevuld is dit afgekort naar ‘w.i.n.’. In de laatste twee kolommen is te zien wat de 

gemiddelde gegeven score per component en per attribuut is. 

Tabel 0-12: Ingevulde scores per respondent 

Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

o
rg

an
is

at
ie

 

Attitude Reputatie Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te zijn naar 
afnemers, leveranciers en medewerkers 

5 5 4 5 5 5 
4,83 

3,93 

 Wet- en regelgeving Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan wet- en 
regelgeving 

5 5 4 5 5 5 
4,83 

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen 

4 5 4 5 5 5 
4,67 

Milieuzorg Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu (lucht, grond, 
water) zo min mogelijk te belasten 

4 3 4 4 3 4 
3,67 

Groene IT We zijn ons ervan bewust dat IT ingezet kan worden om de 
ecologische voetafdruk te verminderen 

2 2 2 1 2 1 
1,67 

Beleid Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen  

Er is MVO-beleid 3 5 4 w.i.n. 4 3 

3,8 

3,33 

Milieuzorg Er is beleid om de ecologische voetafdruk te verminderen 3 4 4 4 3 3 3,5 
Groene IT als onderdeel 
van milieuzorg 

Er is beleid om groene IT toe te passen 2 3 3 w.i.n. w.i.n. 2 
2,5 

het mogelijk beter is 

om de scoring niet 

voor heel NS breed 

te doen maar per 

bedrijfsonderdeel.   
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Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

Governance Doelen verbruik Er zijn reductiedoelstellingen voor energiegebruik 5 5 4 4 5 5 4,67 2,86 
Doelen groene stroom Er is een doelstelling voor gebruik van groene stroom 5 5 5 5 5 4 4,83 
Taken en 
verantwoordelijkheden 

De CIO speelt een belangrijke rol bij initiatieven op het 
gebied van groene IT 

0 w.i.n. 1 w.i.n. w.i.n. 0 
0,33 

Budget Groene IT is onderdeel van iedere business case 1 1 0 0 0 0 0,33 
Toepassing Opleiding Medewerkers zijn of worden opgeleid op het gebied van 

groene IT 
0 0 w.i.n. 0 0 w.i.n. 

0 
1,75 

Interne voorlichting Via interne voorlichting brengen wij medewerkers op de 
hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van groene IT 

2 2 3 0 1 2 
1,67 

Inkoop Een kleine ecologische voetafdruk is een belangrijk criterium 
bij inkoop van IT-gerelateerde middelen 

1 5 w.i.n. 0 1 0 
1,4 

Meetprogramma Iedere afdeling weet haar eigen energiegebruik 1 w.i.n. 0 0 0 w.i.n. 
0,25 

E-waste IT-middelen worden afgedankt volgens de ladder van 
Lansink: opknappen, hergebruik (van product), recyclen (= 
componenten eruit halen en opnieuw gebruiken + 
schadelijke componenten veilig verwijderen), storten 
volgens WEEE-richtlijnen 

5 4 5 w.i.n. 5 5 

4,8 

V
er

gr
o

en
in

g 
va

n
 IT

 

Datacentrum, 
housing  

Ontwerp In het ontwerp van de IT-housing is er rekening gehouden 
met duurzaamheid 

1 3 2 0 1 0 
1,17 

1,42 

Energiebronnen De IT-housing draait op een duurzame energiebron  1 w.i.n. 4 0 w.i.n. 1 1,5 
Operatie In het gebruik van de IT-housing wordt er rekening 

gehouden met duurzaamheid 
1 w.i.n. 4 0 w.i.n. 1 

1,5 
Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-housing wordt gemonitord 

en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
1 w.i.n. 4 0 2 1 

1,6 
Datacentrum, IT-
apparatuur 

Hardware capaciteit De capaciteit van de hardware is afgestemd op het gebruik w.i.n. 2 2 3 2 3 2,4 1,96 

Flexibiliteit capaciteit De capaciteit van de hardware wordt op- en afgeschaald op 
basis van verbruik 

w.i.n. 1 2 2 3 2 
2 

Gebruik van capaciteit  De capaciteit wordt ten volle gebruikt. w.i.n. w.i.n. 1 3 1 2 1,75 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

Beheer middelen Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden 
met duurzaamheid  

4 3 4 0 1 2 
2,33 

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-infrastructuur wordt 
gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

1 3 1 0 1 2 
1,33 

Netwerk 
infrastructuur 

Configuratie van 
apparaten  

Bij de configuratie van apparaten wordt er rekening 
gehouden met het verbruik 

3 2 3 w.i.n. 3 2 
2,6 

2,21 

Routering De routering is efficiënt ingericht  3 w.i.n. 2 w.i.n. 3 2 2,5 
Asset management  Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden 

met duurzaamheid  
3 4 3 w.i.n. 3 0 

2,6 
Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de netwerkinfrastructuur wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
1 w.i.n. 2 0 1 2 

1,2 
Opslag data Hardware capaciteit  Dubbelingen in de data worden automatisch verwijderd w.i.n. 1 2 w.i.n. 1 1 1,25 1,16 

Data life cycle 
management  

Data die niet langer opgeslagen dient te worden wordt 
verwijderd 

2 0 1 4 0 1 
1,33 

Dataopslag optimalisatie   Er wordt gebruik gemaakt van een SSOT (single source of 
truth) techniek waarbij data op een enkele locatie wordt 
opgeslagen 

2 0 1 w.i.n. 1 0 

0,8 
Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de opslag wordt gemonitord en 

er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
1 w.i.n. 2 w.i.n. 1 1 

1,25 
Hardware 
werkplekken 

Middelen die geboden 
worden 

De middelen die aangeboden worden zijn op een duurzame 
manier geproduceerd en hebben een duurzaam energielabel 

1 4 2 w.i.n. 2 2 
2,2 

2,75 
 

Power management De middelen die geboden worden zijn ingesteld op een 
energiebesparende modus 

3 3 4 w.i.n. 2 3 
3 

Management van 
hulpmiddelen 

Het verbruik van secondaire middelen zoals toner en pennen 
wordt geminimaliseerd 

4 4 3 w.i.n. 3 2 
3,2 

Monitoring en bewustzijn Het ge- en verbruik van de middelen die de werknemers 
verbruiken wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 
hieromheen gecreëerd 

2 3 2 w.i.n. 3 3 

2,6 
Werkplek, 
software 

Ontwikkeling In het ontwikkelen van software wordt er rekening met het 
verbruik hiervan gehouden 

1 3 2 4 4 3 
2,83 

2,18 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

Configuratie Bij de configuratie van software wordt er rekening gehouden 
met het verbruik hiervan 

1 3 2 4 1 1 
2 

 

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-services wordt gemonitord 
en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

1 4 2 0 1 w.i.n. 
1,6 

V
er

gr
o

en
in

g 
d

o
o

r 
IT

 

Reisbesparingen 
door IT 

Samenwerkingsmiddelen Er worden digitale samenwerkingsmiddelen ingezet om 
reisbewegingen te besparen 

3 5 4 w.i.n. 3 4 
3,8 

4,27 

Planning Werkzaamheden worden dusdanig gepland dat 
reisbewegingen bespaard worden 

3 4 3 w.i.n. 4 5 
3,8 

Telewerken Telewerken wordt mogelijk gemaakt en aangemoedigd 3 5 5 5 5 5 4,67 
Reiskeuzes  Wanneer er gereisd moet worden, wordt dit op een 

duurzame manier gedaan 
4 5 5 5 4 5 

4,67 
Ruimtebesparing 
door IT 

Individuele werkplekken  De behoefte aan individuele werkplekken wordt 
gereduceerd met behulp van IT. 

3 3 4 4 3 4 
3,5 

3,28 

Gezamenlijke werkplekken  De behoefte aan gezamenlijke werkplekken wordt 
gereduceerd met behulp van IT. 

3 3 4 4 2 4 
3,33 

Totale werkruimte De totale werkruimte wordt bespaard door het gebruik van 
IT 

2 4 3 4 2 3 
3 

Energiebesparing 
door IT 

Verlichting Er wordt gebruik gemaakt van slimme verlichtingen die uit 
gaat op het moment dat hier geen behoefte aan is.  

4 5 4 w.i.n. 4 5 
4,4 

3,05 

Verwarming  Er wordt gebruik gemaakt van een slimme verwarming die 
afgesteld is aan de behoeftes. 

w.i.n. 4 3 w.i.n. 2 3 
3 

Energieverbruik van niet-IT 
apparatuur 

Bij het gebruik en de aanschaf van overige apparatuur wordt 
rekening gehouden met het beperken van het 
energieverbruik 

2 3 2 w.i.n. 2 1 

2 
Monitoring en bewustzijn Het energieverbruik en de besparing hiervan wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 
2 3 2 w.i.n. 4 3 

2,8 
Materiaal 
besparing door IT 

Verbruik van papier Er wordt gebruik gemaakt van IT om papier te besparen 4 3 4 5 4 4 4 3,31 
 Digitalisering van 

processen  
Er worden overige materialen bespraard door het gebruik 
van IT bij het digitaliseren van processen 

4 4 5 w.i.n. 4 4 
4,2 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

 Monitoring en bewustzijn Het besparen van materiaal d.m.v. IT wordt gemonitord en 
er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

1 2 1 w.i.n. 1 3 
1,6 

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

sp
o

o
rs

ec
to

r 

Focus op 
internationale 
treinen t.v.v. 
vliegverkeer 

Internationale treinen De vervoerder rijdt internationale treinen  5 5 2 3 5 4 4 3,83 

Internationale 
samenwerking 

De vervoerder werkt samen met vervoerders in andere 
landen 

4 5 4 3 3 4 
3,83 

Adverteren rondom 
internationale treinen 

De vervoerder benoemd de milieuvoordelen van de trein 
verkiezen boven het vliegtuig.  

4 5 3 3 3 4 
3,67 

Energiezuinig 
rijden door IT 

Energiemetingen in de 
trein 

IT wordt ingezet om het energieverbruik van treinen te 
meten 

4 5 5 w.i.n. 5 5 
4,8 

4,16 

Energiezuinige 
dienstregeling 

De sectiebezettingen van treinen worden berekend op het 
zo energiezuinig mogelijk kunnen remmen en optrekken 

5 5 5 w.i.n. 4 5 
4,8 

Opvangen energie 
remming 

De energie die vrijkomt bij de remming van een trein wordt 
opgeslagen 

5 w.i.n. 0 w.i.n. 3 1 
2,25 

Sturing Er wordt actief gestuurd op het verminderen van het 
energieverbruik van treinen 

5 5 3 w.i.n. 4 5 
4,4 

Automatisering 
door IT 

ATO (Automatic Train Op-
eration) machinist 

Treinen rijden zonder machinist  2 0 1 w.i.n. 1 1 
1 

2,70 
 

ATO-conducteur Treinen rijden zonder conducteur 1 1 2 0 3 2 1,5 
Personele bijsturing Personele bijsturing gebeurt geautomatiseerd 3 3 4 w.i.n. 4 3 3,4 
Reisinformatie Reisinformatie bij versperringen wordt geautomatiseerd 

uitgezonden 
4 4 4 5 4 5 

4,33 
VSM’s (versperring 
maatregelen) 

Plannen bij versperringen worden geautomatiseerd gemaakt 4 3 3 w.i.n. 2 4 
3,2 

Digitalisering 
klantenservice. 

Chatbot Er wordt een chatbot ingezet om klanten te helpen 4 4 4 w.i.n. 4 3 3,8 2,64 

Post Er wordt geen fysieke post naar reizigers verstuurd tenzij 
noodzakelijk 

2 w.i.n. 2 w.i.n. 2 w.i.n. 
2 

Fysieke aanwezigheid Er is geen klantenservice meer aanwezig op de stations 2 3 2 0 3 2 2 
Digitale 
vervoersbewijzen 

Online beschikbaarheid Vervoersbewijzen die op stations verkocht worden kunnen 
online verkregen worden in plaats van een papieren kaartje 

5 5 5 5 5 4 
4,83 

2,38 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gem. 
per 

comp. 

Gem. 
per 
att. 

NFC-chips besparing Fysieke vervoersbewijzen bestaan enkel uit papier, geen 
(NFC) chip. 

0 1 0 w.i.n. 0 1 
0,4 

OV-chipkaarten vervangen Inchecken is mogelijk met een pinpas of telefoon ter 
vervanging van een plastic ov-chipkaart.  

3 w.i.n. 2 0 1 1 
1,4 
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Bijlage 12 Definitieve volwassenheidsmodel 
Tabel 0-13 toont het definitieve volwassenheidsmodel, inclusief de aanpassingen die in tabel 5-5 benoemd zijn. De onderdelen van het model die anders 

zijn dan in het concept-model zijn geel gekleurd.   

Tabel 0-13: Definitieve volwassenheidsmodel 

Domein Attribuut  Component Stellingen  

0
 (

n
ie

t 
m

ee
 b

ez
ig

) 

1
 (

st
ar

tf
as

e)
 

2
 (

o
p

ge
st

ar
t)

 

3
 (

ge
d

e
fi

n
ie

er
d

) 

4
 (

in
 g

eb
ru

ik
) 

5
 (

ge
o

p
ti

m
al

is
ee

rd
) 

W
ee

t 
ik

 n
ie

t 

G
ro

en
e 

IT
 in

 d
e 

o
rg

an
is

at
ie

 

Attitude Reputatie Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te zijn naar afnemers, leveranciers 

en medewerkers 

       

 Wet- en regelgeving Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving        

Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen 

Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen        

Milieuzorg Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu (lucht, grond, water) zo min mogelijk te 

belasten 

       

Groene IT We zijn ons ervan bewust dat IT ingezet kan worden om de ecologische voetafdruk te 

verminderen 

       

Beleid Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen  

Er is MVO-beleid        

Milieuzorg Er is beleid om de ecologische voetafdruk te verminderen        

Groene IT als onderdeel van 

milieuzorg 

Er is beleid om groene IT toe te passen        

Governance Doelen verbruik Er zijn reductiedoelstellingen voor energiegebruik        

Doelen groene stroom Er is een doelstelling voor gebruik van groene stroom        

Taken en 

verantwoordelijkheden 

De CIO (Chief Information Officier) speelt een belangrijke rol bij initiatieven op het 

gebied van groene IT 

       

Budget Groene IT is onderdeel van iedere business case        

Toepassing Opleiding Medewerkers zijn of worden opgeleid op het gebied van groene IT        
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Domein Attribuut  Component Stellingen  

0
 (

n
ie

t 
m

ee
 b

ez
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) 

1
 (

st
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e)
 

2
 (

o
p

ge
st
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3
 (

ge
d

e
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n
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d

) 

4
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 g

eb
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) 

5
 (

ge
o

p
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m
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is
ee

rd
) 

W
ee

t 
ik

 n
ie

t 

Interne voorlichting Via interne voorlichting brengen wij medewerkers op de hoogte van nieuwe inzichten 

op het gebied van groene IT 

       

Inkoop Een kleine ecologische voetafdruk is een belangrijk criterium bij inkoop van IT-

gerelateerde middelen 

       

Meetprogramma Iedere afdeling weet haar eigen energiegebruik        

E-waste IT-middelen worden afgedankt volgens de ladder van Lansink: opknappen, 

hergebruik (van product), recyclen (= componenten eruit halen en opnieuw 

gebruiken + schadelijke componenten veilig verwijderen), storten volgens WEEE-

richtlijnen 

       

V
er

gr
o

en
in

g 
va

n
 IT

 

Datacentrum, 

housing  

Ontwerp In het ontwerp van de IT-housing is er rekening gehouden met duurzaamheid        

Energiebronnen De IT-housing draait op een duurzame energiebron         

Operatie In het gebruik van de IT-housing wordt er rekening gehouden met duurzaamheid        

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-housing wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

       

Datacentrum, IT-

apparatuur 

Hardware capaciteit De opslagcapaciteit en rekenkracht van de hardware is afgestemd op het gebruik        

Flexibiliteit capaciteit De opslagcapaciteit van de hardware wordt op- en afgeschaald op basis van verbruik        

Gebruik van capaciteit  De opslagcapaciteit en rekenkracht wordt ten volle gebruikt.        

Beheer middelen Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden met duurzaamheid         

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-infrastructuur wordt gemonitord en er wordt 

bewustzijn hieromheen gecreëerd 

       

Netwerk 

infrastructuur 

Configuratie van apparaten  Bij de configuratie van apparaten wordt er rekening gehouden met het verbruik        

Routering De routering is efficiënt ingericht         

Asset management  Bij het beheer van de middelen wordt er rekening gehouden met duurzaamheid         

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de netwerkinfrastructuur wordt gemonitord en er wordt 

bewustzijn hieromheen gecreëerd 
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Domein Attribuut  Component Stellingen  

0
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n
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W
ee
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Opslag data Hardware capaciteit  Dubbelingen in de data worden automatisch verwijderd        

Data life cycle management  Data die niet langer opgeslagen dient te worden wordt verwijderd        

Dataopslag optimalisatie   Er wordt gebruik gemaakt van een SSOT (single source of truth) techniek waarbij data 

op een enkele locatie wordt opgeslagen 

       

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de opslag wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

       

Hardware 

werkplekken 

Middelen die geboden 

worden 

De middelen die aangeboden worden zijn op een duurzame manier geproduceerd en 

hebben een duurzaam energielabel 

       

Power management De middelen die geboden worden zijn ingesteld op een energiebesparende modus        

Management van 

hulpmiddelen 

Het verbruik van secondaire middelen zoals toner en pennen wordt geminimaliseerd        

Monitoring en bewustzijn Het ge- en verbruik van de middelen die de werknemers verbruiken wordt 

gemonitord en er wordt bewustzijn hieromheen gecreëerd 

       

Werkplek, 

software 

Ontwikkeling In het ontwikkelen van software wordt er rekening met het verbruik hiervan 

gehouden 

       

Configuratie Bij de configuratie van software wordt er rekening gehouden met het verbruik 

hiervan 

       

Monitoring en bewustzijn Het (energie-) verbruik van de IT-services wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

       

V
er

gr
o

en
in

g 

d
o

o
r 

IT
 

Reisbesparingen 

door IT 

Samenwerkingsmiddelen Er worden digitale samenwerkingsmiddelen ingezet om reisbewegingen te besparen        

Planning Werkzaamheden worden dusdanig gepland dat reisbewegingen bespaard worden        

Telewerken Telewerken wordt mogelijk gemaakt en aangemoedigd        

Reiskeuzes  Wanneer er gereisd moet worden, wordt dit op een duurzame manier gedaan        

Ruimtebesparing 

door IT 

Individuele werkplekken  De behoefte aan individuele werkplekken wordt gereduceerd met behulp van IT.        

Gezamenlijke werkplekken  De behoefte aan gezamenlijke werkplekken wordt gereduceerd met behulp van IT.        
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Totale werkruimte De totale werkruimte wordt bespaard door het gebruik van IT        

Energiebesparing 

door IT 

Verlichting Er wordt gebruik gemaakt van slimme verlichtingen die uit gaat op het moment dat 

hier geen behoefte aan is.  

       

Verwarming  Er wordt gebruik gemaakt van een slimme verwarming die afgesteld is aan de 

behoeftes. 

       

Energieverbruik van niet-IT 

apparatuur 

Bij het gebruik en de aanschaf van overige apparatuur wordt rekening gehouden met 

het beperken van het energieverbruik 

       

Monitoring en bewustzijn Het energieverbruik en de besparing hiervan wordt gemonitord en er wordt 

bewustzijn hieromheen gecreëerd 

       

Materiaal 

besparing door IT 

Verbruik van papier Er wordt gebruik gemaakt van IT om papier te besparen        

Digitalisering van processen  Er worden overige materialen bespraard door het gebruik van IT bij het digitaliseren 

van processen 

       

 Monitoring en bewustzijn Het besparen van materiaal d.m.v. IT wordt gemonitord en er wordt bewustzijn 

hieromheen gecreëerd 

 

       

G
ro
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e 
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 d
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Focus op 

internationale 

treinen t.v.v. 

vliegverkeer 

Internationale treinen De vervoerder rijdt internationale treinen         

Internationale 

samenwerking 
De vervoerder werkt samen met vervoerders in andere landen        

Adverteren rondom 

internationale treinen 

De vervoerder benoemd de milieuvoordelen van de trein verkiezen boven het 

vliegtuig.  

       

Energiezuinig 

rijden door IT 

Energiemetingen in de trein IT wordt ingezet om het energieverbruik van treinen te meten        

Energiezuinige 

dienstregeling 

De sectiebezettingen van treinen worden berekend op het zo energiezuinig mogelijk 

kunnen remmen en optrekken 

       

Opvangen energie remming De energie die vrijkomt bij de remming van een trein wordt opgeslagen        

Sturing Er wordt actief gestuurd op het verminderen van het energieverbruik van treinen        
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Automatisering 

door IT 

Automatic Train Operation Treinen rijden zonder machinist         

Treinen rijden zonder conducteur        

Personele bijsturing Personele bijsturing gebeurt geautomatiseerd        

Reisinformatie Reisinformatie bij versperringen wordt geautomatiseerd uitgezonden        

VSM’s (versperring 

maatregelen) 

Plannen bij versperringen worden geautomatiseerd gemaakt        

Digitalisering 

klantenservice. 

Chatbot Er wordt een chatbot ingezet om klanten te helpen        

Post Er wordt geen fysieke post naar reizigers verstuurd tenzij noodzakelijk        

Fysieke aanwezigheid Er is geen klantenservice meer aanwezig op de stations        

Digitale 

vervoersbewijzen 

Online beschikbaarheid Vervoersbewijzen die op stations verkocht worden kunnen online verkregen worden 

in plaats van een papieren kaartje 

       

NFC-chips besparing Fysieke vervoersbewijzen bestaan enkel uit papier, geen (NFC) chip.        

OV-chipkaarten vervangen Inchecken is mogelijk met een pinpas of telefoon ter vervanging van een plastic ov-

chipkaart.  

       

 

 


