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Abstract 

Op basis van literatuuronderzoek is een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 

ontwikkeld. Dit volwassenheidsmodel bestaat uit vier domeinen: Groene IT in de organisatie, 

Vergroenen van IT, Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT en Vergroenen van 

sectorspecifieke primaire processen door IT. De basis voor het model bestaat uit het SURF Green ICT 

Maturity Model van Hankel en het Green ICT Readiness framework van Molla et al. Er is een case 

study uitgevoerd bij een verzekeraar. Hierbij is door middel van semigestructureerde interviews het 

model gevalideerd en is er inzicht verkregen in de bruikbaarheid van het model en de huidige stand 

van zaken van Groene IT. Het gevalideerde Groene IT volwassenheidsmodel kan door de verzekeraar 

worden in gezet om de huidige stand van zaken op het gebied van Groene IT te verbeteren. De 

bewustwording van Groene IT bij de verzekeraar kan worden verhoogd door onder andere scholing 

en voorlichting. Door het Groene IT beleid verder uit te werken en Groene IT onderdeel te maken 

van elke business case zal de bewustwording verhoogd worden. De resultaten geven verschillende 

aanbevelingen voor verder onderzoek om het Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector verder te verbeteren. 

Sleutelbegrippen 

Groene IT, Green IT, Green IS, volwassenheidsmodel, maturity model, verzekeringssector, Insurance  
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Samenvatting 

 

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de impact die zij hebben op het milieu en de 

klimaatverandering en ondernemen acties om de negatieve impact op het milieu en klimaat te 

verkleinen. Een van deze acties is het verminderen van de CO2- uitstoot waarbij ICT wordt gezien als 

een belangrijke bijdrage om deze CO₂-uitstoot te verminderen. Volgens een rapport van het Global 

e-Sustainability Initiative uit 2015, is ICT zelf verantwoordelijk voor 2,3% van de wereldwijde CO₂-

uitstoot. Deze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het opwekken van energie uit fossiele 

brandstoffen. Maar ICT-oplossingen hebben ook de potentie om de wereldwijde CO₂-uitstoot met 

16% te verminderen. Groene IT wordt gedefinieerd als een combinatie van activiteiten die de 

negatieve impact van ICT op het milieu minimaliseren en de positieve impact van ICT op het milieu 

optimaliseren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ‘groen van ICT’, dat zich richt op 

optimalisatie van de gebruikte ICT-middelen binnen de organisatie, en ‘groen door ICT’, dat zich richt 

op het gebruik van ICT als groene oplossing voor bedrijfsprocessen. 

De verzekeringssector maakt gebruik van ICT en dit zal door verdere digitalisering alleen nog maar 

toenemen. Deze inzet van ICT gebruikt veel energie (bijvoorbeeld in datacenters) dat belangrijk 

bijdraagt aan de wereldwijde CO2 uitstoot. Ook maakt ICT gebruik van schaarse materialen en 

moeten defecte en verouderde apparaten (e-waste) worden afgevoerd. Om met Groene IT de 

primaire bedrijfsprocessen te verbeteren en zo te zorgen voor positieve effecten op het milieu, moet 

de verzekeringssector wel weten hoe groen de IT is. Hiervoor is een Groene IT volwassenheidsmodel 

nodig, soortgelijk aan het Capability Maturity Model Integration (CMMI) voor softwarekwaliteit, dat 

organisaties ondersteunt bij het realiseren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

duurzaamheidsdoelen.  

In dit afstudeeronderzoek wordt via een voor- en literatuuronderzoek een volwassenheidsmodel 

ontwikkeld om de volwassenheidsniveaus van Groene IT in de verzekeringssector te bepalen. Met 

als doel om de verzekeringsmaatschappij inzicht te geven in de mate van volwassenheid op gebied 

van Groene IT en om daarmee de positieve en negatieve effecten van IT op het milieu aan te geven. 

De hoofdvraag voor dit onderzoek is: Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor de 

verzekeringssector? 

In het literatuuronderzoek zijn acht Groene IT volwassenheidsmodellen verder onderzocht. Twee 

modellen zijn als basis gebruikt voor het Groene IT  volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector: het SURF Green ICT Maturity Model en het Green ICT Readiness framework. Het 

SURF Green ICT Maturity Model is opgebouwd uit vier domeinen en kent vijf volwassenheidsniveaus. 

De eerste 3 domeinen zijn voor elke organisatie van toepassing en het vierde domein is specifiek 

voor de sector. Aan dit model zijn in domein 1 de attributen houding, beleid, bestuur  en praktijk van 

het Green ICT Readiness framework toegevoegd. Componenten binnen deze attributen zijn op basis 

van andere bronnen aangepast en/of toegevoegd. 

De domeinen van het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector zien er daarmee 

als volgt uit: 

Groene IT in de organisatie: hoe is het bewustzijn, intentie, beleid, bestuur en praktijk van de 

organisatie op het gebied van Groene IT.  

Vergroenen van IT: het vergroenen van apparatuur, software, netwerk- en infrastructuur. 

Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT: het vergroenen van bedrijfsprocessen door IT. 
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Vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT: het vergroenen van de primaire 

processen van verzekeraars door dematerialisatie en verminderen van energie gebruik. 

Het volwassenheidsmodel voor verzekeraars maakt gebruik van zes volwassenheidsniveaus. Deze 

volwassenheidsniveaus worden ook gebruikt in de CMMI-levels en zijn bekend binnen de 

verzekeraars. Aan de keuze uit deze zes volwassenheidsniveaus is de optie ‘weet ik niet’ toegevoegd, 

zodat de respondent kan aangeven als hij of zij het antwoord niet weet. 

In het empirisch onderzoek wordt het Groene IT volwassenheidsmodel ingevuld en getoetst  op 

volledigheid en bruikbaarheid om groene IT binnen de verzekeringssector te meten Hiervoor is 

kennis nodig van experts bij een verzekeraar. Het Groene IT volwassenheidsmodel geeft de 

verzekeraar ook inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van groene IT.  

Om het Groene IT volwassenheidsmodel te valideren is er bij een verzekeraar een case study 

uitgevoerd en zijn er zes respondenten geïnterviewd door middel van semigestructureerde 

interviews om de gegevens te verzamelen. Van deze interviews is een verslag gemaakt dat met de 

respondent is gedeeld. De respondenten hebben allemaal het Groene IT volwassenheidsmodel 

ingevuld. Op basis van de semigestructureerde interviews zijn er aanpassingen voorgesteld door de 

respondenten. Er is een aanpassing voorgesteld om uitbesteding als apart domein op te nemen, 

verder zijn er aanpassingen voorgesteld voor het toevoegen van de componenten inhuur van 

personeel, circulariteit, verbruik van werkplek (rand)apparatuur en Environmental, Social and 

Governance (ESG) voor het meten van de duurzaamheid van beleggingen. Voor de bruikbaarheid 

moeten de omschrijvingen van de volwassenheidsniveaus worden aangepast naar het Nederlands 

en zou het model een uitleg moeten geven van de termen en definities. De bruikbaarheid zou ook 

verbeteren als er voor elk domein eerst een korte uitleg komt over de inhoud. 

Op basis van de resultaten en conclusies van dit onderzoek, worden de volgende acties aanbevolen 

voor de praktijk. Het gevalideerde Groene IT volwassenheidsmodel kan door de verzekeraar worden 

ingezet om de huidige stand van zaken op het gebied van Groene IT te verbeteren. Intern kan de 

casusorganisatie de bewustwording van Groene IT verhogen door onder andere scholing en 

voorlichting. Door het Groene IT beleid verder uit te werken en Groene IT onderdeel te maken van 

elke business case zal de bewustwording verhoogd worden en zullen er keuzes worden gemaakt op 

basis van Groene IT beleid en niet zoals nu op basis van kostenbesparing of operational excellence. 

Verder is het een aanbeveling om steeds beter te meten om duurzaamheidsdoelstellingen en 

Groene IT maatregelen continu te verbeteren.  Als laatste kan IT worden ingezet voor data analyses 

om de meest uitdagende duurzaamheidsdoelstelling van de verzekeringssector waar te kunnen 

maken: een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille.  
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Summary 

Companies are increasingly aware of the impact they have on the environment and climate change 

and are taking actions to reduce the negative impact on the environment and climate. One of these 

actions is to reduce CO2 emissions, whereby ICT is seen as an important contribution to reducing 

these CO₂ emissions. According to a 2015 report by the Global e-Sustainability Initiative, ICT itself is 

responsible for 2.3% of global CO₂ emissions. But ICT solutions also have the potential to reduce 

global CO₂ emissions by 16%. Green IT is defined as a combination of activities that minimize the 

negative impact of ICT on the environment and optimize the positive impact of ICT on the 

environment. A distinction is made here between 'green in ICT', which focuses on optimization of 

the ICT resources used within the organization, and 'green by ICT', which focuses on the use of ICT as 

a green solution for business processes. 

The insurance sector makes use of ICT and this will only increase due to further digitization. This 

deployment of ICT uses a lot of energy (for example in data centers) that contributes significantly to 

global CO2 emissions. ICT also uses scarce materials and defective and obsolete equipment (e-waste) 

must be disposed of. In order to improve primary business processes with Green IT and thus ensure 

positive effects on the environment, the insurance sector must know how green their IT is. This 

requires a Green IT maturity model, similar to the Capability Maturity Model Integration (CMMI) for 

software quality, which supports organizations in realizing their social responsibility and 

sustainability goals. 

In this research, a maturity model is developed through preliminary and literature research to 

determine the maturity levels of Green IT in the insurance sector. With the aim of giving the 

insurance company insight into the degree of maturity in the field of Green IT and thereby indicating 

the positive and negative effects of IT on the environment. The main research question is: What 

does a Green IT maturity model look like for the insurance sector? 

Eight Green IT maturity models were further investigated in the literature review. Two models have 

been used as the basis for the Green IT maturity model for the insurance sector: the SURF Green ICT 

Maturity Model and the Green ICT Readiness framework. The SURF Green ICT Maturity Model 

consists of four domains and has five maturity levels. The first 3 domains apply to every organization 

and the fourth domain is specific to the sector. In domain 1, the attributes attitude, policy, 

management and practice of the Green ICT Readiness framework have been added to this model. 

Components within these attributes have been modified and/or added based on other sources. 

The domains of the Green IT maturity model for the insurance sector are: 

Green IT in the organization: how is the awareness, intention, policy, governance and practice of the 

organization in the field of Green IT. 

Greening IT: greening equipment, software, network and infrastructure. 

Greening general business processes by IT: greening business processes by IT. 

Greening sector-specific primary processes by IT: greening the primary processes of insurers through 

dematerialization and reducing energy consumption. 

The maturity model for insurers uses six maturity levels. These maturity levels are also used in the 

CMMI levels and are known within the insurers. The option 'I don't know' has been added to these 

six maturity levels, so the respondent can indicate if he or she does not know the answer. 
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In the empirical research, the Green IT maturity model is completed and tested for completeness 

and usability to measure green IT within the insurance sector. This requires knowledge of experts at 

an insurer. The Green IT maturity model also provides the insurer with insight into the current level 

of maturity. To validate the Green IT maturity model, a case study was conducted at an insurer and 

six respondents were interviewed through semi-structured interviews to collect the data. A report 

was made of these interviews that was shared with the respondent. The respondents all completed 

the Green IT maturity model. Based on the semi-structured interviews, adjustments were suggested 

by the respondents. An adjustment has been proposed to include outsourcing as a separate domain, 

further adjustments have been proposed to add the components hiring staff, circularity, the 

consumption of workplace (peripheral) equipment and Environmental, Social and Governance (ESG) 

for measuring of the sustainability of investments. For usability, the descriptions of the maturity 

levels should be adapted to Dutch and the model should provide an explanation of the terms and 

definitions. Usability would also improve if there was a brief explanation of the content for each 

domain first. 

Based on the results and conclusions of this research, the following actions are recommended for 

practice. The validated Green IT maturity model can be used by the insurer to improve the current 

maturity level of Green IT. Internally, the case organization can increase awareness of Green IT 

through, training and information of their employees. By further developing the Green IT policy and 

making Green IT part of every business case, awareness will be raised and choices will be made 

based on Green IT policy and not based on cost savings or operational excellence. It is also a 

recommendation to measure more often in order to continuously improve sustainability objectives 

and Green IT measures. Finally, IT can be used for data analysis to achieve the most challenging 

sustainability goal of the insurance sector: a climate neutral insurance portfolio. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
De Verenigde Naties hebben in Parijs in december 2015 een klimaatakkoord gesloten op de VN-
klimaattop, de Conference of Parties (COP21). Hier zijn zeventien Sustainable Development Goals 
(SDG) benoemd als blauwdruk voor een betere en duurzame toekomst voor iedereen, zodat we een 
schone, duurzame en leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen.  
Een aantal doelen zoals doel 7 (betaalbare en duurzame energie), 13 (klimaatactie), 14 (leven onder 
water) en 15 (leven op land) sluiten aan bij Green IT 1.0 (zie paragraaf 1.2). IT speelt een rol als 
‘enabler’ bij bijna alle doelen, hier is dan sprake van Green IT 2.0 en 3.0 (zie paragraaf 1.2)     
SDG klimaat actie, is een actie om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden 
Celsius. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 
minimaal 40% minder CO₂ moet uitstoten dan in 1990.   
Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de impact die zij hebben op het milieu en ondernemen 
acties om de negatieve impact te verkleinen (Hankel et al., 2017). Hierbij wordt ICT gezien als een 
belangrijke bijdrage om de CO₂-uitstoot te verminderen. Volgens een rapport van het Global e-
Sustainability Initiative, dat met name gericht is op het onderzoeken en aanpakken van 
klimaatverandering door de ontwikkeling van digitale oplossingen te versnellen, is ICT zelf 
verantwoordelijk voor 2,3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Deze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt 
door het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. 
ICT-oplossingen hebben ook de potentie om de wereldwijde CO₂-uitstoot met 16% te verminderen 
(Global e-Sustainability Initiative, 2015). Een organisatie kan het  Greenhouse Gas-protocol (GHG-
protocol) gebruiken om de CO2-voetafdruk te berekenen (Ranganathan et al., 2004). Het 
Greenhouse Gas-protocol bestaat uit 3 scopes. Scope 1 is de directe CO2 uitstoot , veroorzaakt door 
eigen bronnen binnen de organisatie. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking 
van zelf ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte opgewerkt met fossiele brandstof. Scope 3 
omvat de indirecte uitstoot van CO2 door bronnen buiten de organisatie, zoals woon-werkverkeer en 
zakelijk verkeer. 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
Hankel et al. (2017) geven aan dat Groene IT vaak wordt gezien als een vakgebied dat zich 

uitsluitend richt op het verminderen van de impact op het milieu door ICT zelf, maar definiëren 

Groene IT als een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van ICT op het milieu 

minimaliseren en de positieve impact die ICT kan hebben optimaliseren. Hankel et al. (2017) maken 

onderscheid in ‘Groene ICT in de Organisatie’, ‘Vergroening van ICT’ en ‘Vergroening van de 

bedrijfsvoering met ICT’. 

Hilty & Aebischer (2015) hebben een onderscheid gemaakt van Groene IT in Groene IT 1.0, Groene IT 

2.0 en Groene IT 3.0. Groen van IT (1.0), zijn verbeteringen in de levenscyclus van de apparatuur 

door bijvoorbeeld het energiegebruik te verminderen, de levensduur van IT hardware en apparatuur 

te verlengen of door deze hardware beter te recyclen. Groen van IT (2.0), is een optimalisatie en 

substitutie van processen door het toepassen van IT, zoals online vergaderen in plaats van naar 

elkaar toe reizen, telewerken, smart building of online lesgeven. Groene IT (3.0), IT maakt een 

systeemverandering mogelijk. Hier wordt IT gebruikt om een nieuw groen product te ontwikkelen of 

een groen alternatief voor bestaande producten zoals een online streamingsdienst (Netflix, Spotify). 
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Spotify en Netflix zijn een groener alternatief van cd’s en dvd’s. Het is niet meer nodig om een cd of 

dvd te produceren, maar muziek of een film kan online gestreamd worden. 

Dit onderzoek naar de volwassenheid van Groene IT wordt uitgevoerd bij een verzekerings-

maatschappij. Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Andere 

benamingen voor verzekeringsmaatschappij zijn verzekeraar, verzekeringsbank en 

waarborgmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij sluit tegen betaling van een van tevoren 

afgesproken bedrag (de premie) een overeenkomst met een andere partij (de verzekeringnemer). 

Hierdoor is de verzekeringnemer in bepaalde situaties, die staan omschreven in de 

polisvoorwaarden, verzekerd. Wanneer die situatie dus plaatsvindt, zal de verzekerde een 

vergoeding krijgen van de verzekeringsmaatschappij.  

De verzekeringssector maakt veel gebruik van ICT en dit zal door verdere digitalisering alleen nog 
maar toenemen. Deze inzet van ICT gebruikt veel energie (bijvoorbeeld in datacenters) dat belangrijk 
bijdraagt aan de wereldwijde CO2 uitstoot. Maar ICT kan met Groene IT ook een oplossing bieden 
door de primaire bedrijfsprocessen te verbeteren om te zorgen voor positieve effecten op het milieu 
(Hankel et al., 2017). De verzekeringssector moet dan wel weten hoe groen de IT is. Om dit te 
bepalen kan een volwassenheidsmodel worden gebruikt. Een volwassenheidsmodel bestaat uit 
volwassenheidsniveaus, waarin de kenmerken voor elke fase en de logische relatie tussen 
opeenvolgende fasen worden toegelicht (Kuznets, 1965; Pöppelbuß & Röglinger, 2011). Van 
volwassenheidsmodellen wordt verwacht dat ze de huidige en gewenste volwassenheidsniveaus 
weergeven en de bijbehorende verbeter-maatregelen bevatten (Pöppelbuß & Röglinger, 2011).  
Met een volwassenheidsmodel kan een organisatie het volwassenheidsniveau van Groene IT 
bepalen. Door dit niveau te blijven meten en op basis van de resultaten, verbeteringen door te 
voeren, kan uiteindelijk het hoogste niveau van volwassenheid worden bereikt (Molla, Cooper, & 
Pittayachawan, 2011). 
 
 

1.3. Probleemstelling  
Er is niet bekend hoe groen de IT van de verzekeringssector is, om dit meetbaar te maken is er een 

Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector nodig.  In de literatuur is er één model 

voor de verzekeringssector gevonden (Meertens, 2020). Verder empirisch onderzoek bij andere 

verzekeringsorganisaties is nodig voor validatie, volledigheid en relevantie (Meertens, 2020).  

 

1.4. Opdrachtformulering  
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector. Hiermee krijgt de verzekeringsmaatschappij inzicht in de stand van zaken van de 

volwassenheid op gebied van Groene IT.  

In dit onderzoek wordt de Design Science Research Method (DSRM) (Peffers et al., 2007) gebruikt, 

omdat deze methode een duidelijke structuur biedt en goed aansluit bij het doel van dit onderzoek, 

het ontwikkelen van een model. Deze methode kent zes stappen, deze stappen zijn samen met een 

beschrijving en de uitvoering weergegeven in tabel 1.2.  

De hoofdvraag voor dit onderzoek is: Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor de 

verzekeringssector? 
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Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is kennis nodig van de literatuur en van experts uit de 

verzekeringssector, dit is geoperationaliseerd door de volgende deelvragen: 

Tabel 1.1 Vooronderzoek, literatuuronderzoek en empirische onderzoeksvragen 

  Paragraaf DSRM 

Vooronderzoek V1. Wat is een verzekeringsmaatschappij? 2.1.1 Stap3. Ontwerp en 
ontwikkeling. Kennis 
van de primaire 
processen van de 
verzekeringssector en 
hoe deze worden 
ondersteund door IT  
is nodig voor de 
ontwikkeling van het 
model (domein 4 
sectorspecifieke 
primaire processen) 

V2. Wat zijn de primaire processen van een verzekeringsmaatschappij? 2.1.2 

V3. Hoe worden deze primaire processen ondersteund door IT? 2.1.3 

Literatuuronderzoek L1. Wat is Groene IT? 3.3.1 Stap3. Ontwerp en 
ontwikkeling. Het 
doel is hier om een 
Groene IT 
volwassenheidsmodel 
voor de 
verzekeringssector te 
ontwikkelen. 

L2. Wat is de relevantie van Groene IT in de verzekeringssector? 3.3.2 

L3. Wat zijn criteria voor een volwassenheidsmodel? 3.3.3 

L4. Welke volwassenheidsmodellen voor Groene IT zijn er? 3.3.4 

L5. Aan welke criteria moet een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector voldoen? 

3.3.5 

L6. Is er in de literatuur een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector? 

3.3.6 

Hoofdvraag: Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor de 
verzekeringssector? 

3.3.7 

Empirisch 
onderzoek 

E1. Is een Groene IT volwassenheidsmodel toepasbaar om het Groene IT 
volwassenheidsniveau van de verzekeringssector te meten? 

6.1.1 Stap 5. Evaluatie van 
de behaalde 
resultaten. E2. Is het Groene IT volwassenheidsmodel volledig en geschikt om het 

Groene IT volwassenheidsniveau van de verzekeringssector te meten? 
6.1.2 

E3. Wat is de Groene IT stand van zaken van de casus organisatie? 6.1.3 

Hoofdvraag: Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor de 
verzekeringssector? 

6.1.4 

 

 

1.5. Motivatie / relevantie 
 
Wetenschappelijk belang 
Het onderzoek draagt als volgt bij aan de theorie: 
Het op basis van de literatuur ontwikkelde concept Groene IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector wordt getoetst en verfijnd.  Meertens (2020) heeft op basis van de bestaande 
modellen uit de literatuur een Groene IT volwassenheidsmodel gemaakt voor de 
verzekeringsbranche. Hij geeft aan dat verder empirisch onderzoek nodig is voor validatie, 
volledigheid en relevantie, zeker bij verzekeraars die een hoger volwassenheidsniveau hebben 
bereikt of nagestreefd hebben. Het verschil tussen het onderzoek van Meertens (2020) en dit 
onderzoek is dat Meertens de primaire processen van de verzekeringswaardeketen (Marketing, 
Productontwikkeling, Verkoop, Afsluiten, Klantenservice, Claimbeheer en Risisco- en 
Vermogensbeheer) als attributen heeft toegevoegd aan het vierde domein (Vergroenen van 
sectorspecifieke primaire processen door IT) en dat in dit onderzoek attributen en componenten zijn 
toegevoegd aan het vierde domein op basis van de positieve IT-effecten (Hankel et al., 2017) op het 
milieu in relatie tot de primaire processen van verzekeraars. In dit onderzoek wordt het ontworpen 
Groene IT volwassenheidsmodel verfijnd en gevalideerd door experts uit de verzekeringssector. 
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Maatschappelijk belang 
Hankel (2017) geeft aan dat een Groene IT volwassenheidsmodel organisaties ondersteunt bij het 

realiseren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsdoelen. Deze 

organisaties moeten echter wel weten hoe ICT hun ecologische voetafdruk op zowel negatieve als 

positieve manieren kan beïnvloeden. Dit kan door het meten van de stand van zaken van Groene IT 

binnen het verzekeringsbedrijf met een Groene IT volwassenheidsmodel, zodat de doelstellingen op 

gebied van duurzaamheid ook op gebied van Groene IT kunnen worden behaald. Met de resultaten 

kan het verzekeringsbedrijf de primaire IT-processen verbeteren op het gebied van Groene IT. 

 
 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
 

Zoals in paragraaf 1.4 is aangegeven wordt in dit onderzoek de Design Science Research Method 

(DSRM) (Peffers et al., 2007) gebruikt. Deze zes DSRM stappen zijn samen met een beschrijving en 

de uitvoering weergegeven in tabel 1.2.  

 

Tabel 1.2 De zes stappen van het DSRM proces (Peffers et al., 2007) 

DSRM stappen (Peffers et al. 
2007) 
 

Beschrijving  Uitvoering 

1. Probleemidentificatie en –
motivatie  

Definieer het specifieke onderzoeksprobleem 
en rechtvaardig de waarde van een 
oplossing. 

De verzekeringssector weet niet hoe 
groen hun IT is en kan dus niet  de 
positieve en negatieve effecten van IT 
op het milieu aangeven. Paragraaf 1.1 
- 1.3  en 1.5 motivatie en relevantie 

2. Doelstelling definiëren  Leid de doelstellingen van een oplossing af 
uit de probleemdefinitie en kennis van wat 
mogelijk en haalbaar is. 

In paragraaf 1.4 en 1.6 
opdrachtformulering en aanpak in 
hoofdlijnen. Het onderzoek zal een 
Groene IT volwassenheidsmodel 
ontwikkelen 

3. Ontwerp en ontwikkeling Theoretisch kader en doel van het 
vervolgonderzoek 

Het vooronderzoek naar de 
verzekeringssector (hoofdstuk 2). 
In paragraaf 3.3.7 is vanuit 
literatuuronderzoek en het 
vooronderzoek naar de sector het 
Groene IT volwassenheidsmodel 
afgeleid en 3.4 voor het 
vervolgonderzoek. 

4. Demonstratie Tijdens het empirisch onderzoek wordt het 
GITMM-verzekering besproken met experts 

Dit onderzoek demonstreert het 
Groene IT  volwassenheidsmodel aan 
de respondenten. De respondenten 
vullen de tool in en beantwoorden de 
interviewvragen (hoofdstuk 4) 

5. Evaluatie  Evaluatie van het onderzoek en de behaalde 
resultaten. Reflectie op wat verbeterd zou 
kunnen worden 

Hoofdstuk 5. Resultaten van het 
empirisch onderzoek. Hoofdstuk 6  

6. Communicatie Communiceer het probleem en het belang 
ervan, het nut en de nieuwheid ervan, de 
nauwkeurigheid van het ontwerp en de 
effectiviteit ervan aan onderzoekers en 
andere relevante doelgroepen 

Dit verslag en presentatie 
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In hoofdstuk 2 wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar de verzekeringssector. Hier wordt een 

definitie gegeven een verzekeringsmaatschappij samen met een overzicht van de primaire processen 

en de IT ondersteuning voor deze primaire processen. In hoofdstuk 3 wordt op basis van de 

literatuur en de kennis uit hoofdstuk 2 een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector ontworpen. Hierin wordt aangegeven aan welke criteria een 

volwassenheidmodel voor de verzekeringssector moet voldoen. Het resultaat is een Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector. Dit model wordt in het empirisch onderzoek 

gevalideerd met experts uit de verzekeringssector. Hoofdstuk 4 beschrijft de methoden van het 

empirisch onderzoek, welke onderzoeksmethode wordt toegepast, hoe de aanpak er voor dit 

onderzoek uitziet en hoe wordt omgegaan met betrouwbaarheid, validiteit en ethische aspecten. In 

hoofdstuk 5 worden de resultaten gepresenteerd van de case study bij een 

verzekeringsmaatschappij en in het laatste hoofdstuk 6 worden de resultaten bediscussieerd, 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 
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2. Vooronderzoek naar de verzekeringssector 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de primaire processen voor de verzekeringssector en de hoe 

deze processen worden ondersteund door IT. 

In tabel 2.1 worden de onderzoeksvragen getoond samen met de gebruikte bronnen en in welke 

paragraaf ze worden besproken. 

 

Tabel 2.1 Onderzoeksvragen verzekeringssector 

Vooronderzoeksvraag Bron Paragraaf 

V1. Wat is een verzekeringsmaatschappij? Wikipedia definitie van een 
verzekeringsmaatschappij en een definitie 
van verzekeren. 

2.1.1 

V2. Wat zijn de primaire processen van een 
verzekeringsmaatschappij? 

Documenten van de verzekeraar (intern 
sharepoint) 

2.1.2 

V3. Hoe worden deze primaire processen ondersteund door 
IT? 

Documenten van de verzekeraar (intern 
sharepoint) 

2.1.3 

 

2.1. Onderzoeksresultaten 
 

2.1.1. Een definitie van een verzekeringsmaatschappij 
Een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt. Een  

verzekeraar wordt meestal gedefinieerd als een financiële onderneming die zich tegen een 

zeker bedrag (premie) tot een andere partij (de verzekeringnemer) verbindt tot het doen van 

één of meer uitkeringen indien een bepaalde onzekerheid zich voordoet (bron: Wikipedia). 

De verzekeraar waar de onderzoeker werkzaam is, biedt verzekeringsproducten aan in de 

volgende markten: Schade, Zorg, Inkomen, Leven, Pensioen, Rechtsbijstand. Deze producten 

worden aangeboden aan particuliere en zakelijke klanten via directe distributie (verkoop via 

telefoon en website waar de klant zelf een product kan afsluiten), via lokale banken en 

verkoop via het intermediaire kanaal (dit zijn dienstverleners die als tussenpersoon werken 

tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringsnemer). De zakelijke klanten zijn 

zorgaanbieders, MKB-bedrijven en multinationals. De behoefte van de klant is ‘economische 

veiligheid’. Het doel van verzekeren is de financiële gevolgen van een risico af te dekken die 

een klant zelf niet kan of wil dragen. De verzekeraar speelt met haar producten voornamelijk 

in op de behoefte ‘zekerheid’.   

Naast het verzekeren biedt de verzekeraar ook bancaire producten aan, zoals spaar- en 

beleggingsrekeningen. Deze propositie richt zich naast ‘zekerheid’, de klant kan zijn geld 

veilig stallen, ook op een andere behoefte, namelijk ‘vermogensopbouw’. In dit onderzoek 

worden zowel ‘zekerheid’ als ‘vermogensopbouw’ beschouwd.  
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2.1.2. De primaire processen van een verzekerings-

maatschappij 
In 2007 heeft de verzekeraar het Insurance Application Architecture (IAA) model aangeschaft bij 

IBM. IAA is een grote kennisbank met daarin opgenomen een consistent model van een ‘model 

verzekeringsmaatschappij’, waarin de best practices zijn verwerkt vanuit meer dan 100 verschillende 

verzekeraars over de hele wereld. Met een database, die meer dan 72.000 items bevat, kun je gerust 

spreken van een enorme kennisbank. De verzekeraar heeft dit consistente model gebruikt voor haar 

referentie architectuur.  De meer vrijblijvende term ‘Referentie Architectuur’ is inmiddels bewust 

verlaten en omgezet naar Target Architectuur, waarin architectuurkaders en richtlijnen worden 

benoemd en geaccordeerd. De standaard IAA-database wordt daarmee omgevormd naar deze 

Target Architectuur. In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de primaire processen, de 

ondersteunende processen en de besturende processen. 

Verkennen en 
analyseren markt

Managen
 propositie

Managen 
producten en 

diensten

Bewerken markt
Contractvoeren / 

beheren
Managen claims

Inkopen primair Verkopen
Oriënteren

Adviseren

Servicen 
distributie-

partner

Servicen 
eindklant

Primaire processen

Verwerken 
financiën

Inkopen secundair
Ontwikkelen en 
beheren human 

resources

Managen in- en 
output

Beheren archief
Managen 

eigendommen 
verzekeraar

Ontwikkelen, 
beheren en 
uitvoeren IT

Managen 
faciliteiten

Ondersteunende processen

Ontwikkelen visie 
en strategie

Besturen 
verzekeraar

Ontwikkelen en 
vernieuwen van 

het bedrijf
Beheersen Risico

Managen externe 
relaties

Managen juridische 
en fiscale zaken

Verplicht en 
wettelijk 

rapporteren

Ontwikkelen en 
innoveren zorg

Sturing en verantwoording

 

Figuur 1: Overzicht van de primaire processen van de verzekeraar (bron: sharepoint verzekeraar) 

Voor het onderzoek heeft de onderzoeker de primaire processen geselecteerd die het meest gebruik 

maken van IT. Hier zijn de volgende processen samengevoegd tot één proces omdat deze primaire 

processen gebruik maken van dezelfde IT-faciliteiten. 

De processen managen propositie en managen producten en diensten zijn samengevoegd tot het 

primaire proces managen propositie, producten en diensten. 

De processen servicen distributiepartner en servicen eindklant zijn samengevoegd tot het primaire 

proces servicen distributiepartner en eindklant (zie figuur 2). 
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Contractvoeren 
/ beheren

Managen claims

Verkopen

Servicen 
distributie-

partner

Servicen 
eindklant

Primaire processen voor het Groene IT volwassenheidsmodel

Managen
 propositie

Managen 
producten en 

diensten

Servicen 
distributiepartner en 

eindklant

Managen propositie, 
producten en diensten

 

Figuur 2: De primaire processen voor het Groene IT volwassenheidsmodel 

In bijlage 1 is een beschrijving van de primaire processen van de verzekeringssector opgenomen. 

 

2.1.3. De ondersteuning van IT voor de primaire processen 
 

De verzekeraar maakt een transformatie door naar een data gedreven organisatie, waarin 

veranderingen in technologie elkaar steeds sneller opvolgen. Zo zorgen ontwikkelingen als big data, 

machine learning en kunstmatige intelligentie voor nieuwe mogelijkheden om klanten en partners 

nog beter te ondersteunen. Data analytics en kunstmatige intelligentie vormen de basis voor 

besluitvorming en faciliteren snelheid en kwaliteit in de dagelijkse operatie. De cloud zorgt voor 

technologie, met hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging en zorgt dat we gemakkelijker 

in een netwerk kunnen samenwerken. 

Een multichannel klantbediening biedt klanten de mogelijkheid om niet alleen telefonisch of via 

portalen, maar ook door middel van smartphone, chatbots of sociale media te communiceren. En 

met behulp van robotisering worden processen die een medewerker nu handmatig verricht 

geautomatiseerd. 

Dit geeft aan dat de ondersteuning van de primaire processen door IT binnen de verzekeraar alleen 

maar verder zal toenemen de komende jaren. 
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3. Theoretisch kader 
Dit hoofdstuk beschrijft het literatuuronderzoek voor een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector. Het hoofdstuk bevat de literatuuronderzoeksaanpak, geeft aan hoe het 

literatuuronderzoek is verlopen en laat zien hoe het ontwikkelde concept Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is opgebouwd. Tenslotte wordt het doel voor het 

vervolgonderzoek aangegeven: het empirisch toetsen van het model. 

 

3.1. Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector moet de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoorden: Hoe ziet een Groene IT-

volwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector? Vanuit de inzichten uit de literatuur wordt 

een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector ontworpen.  

 

Dr. Anda Counotte heeft een aantal artikelen en scriptieverslagen aangeleverd over Groene IT en 

volwassenheidsmodellen die als uitgangspunt voor het literatuuronderzoek zijn gebruikt.  Na 

bestudering van de artikelen is een onderscheid gemaakt in Groene IT, volwassenheidsmodellen en 

Groene IT volwassenheidsmodellen en een lijst met kernartikelen opgesteld. 

Voor de onderzoeksvragen L1, L2 en L4 is gebruik gemaakt van de forward snowballing methode om 

na te gaan of er nieuwere literatuur is waarin de kernartikelen worden geciteerd of dat de auteurs 

van de kernartikelen over hetzelfde onderwerp iets nieuws hebben geschreven. De snowball 

methode is uitgevoerd in Google Scholar. Voor onderzoeksvraag L1 en L2 zijn dezelfde kernartikelen 

gebruikt. De uitkomsten zijn gescand op relevantie en bruikbaarheid door als eerste naar de titel te 

kijken of daar de woorden Green IT, Green ICT of Green IS in voor kwamen. Van die artikelen is de 

abstract gelezen en bepaald of het artikel helemaal gelezen moest worden. De artikelen die hebben 

bijgedragen aan het beantwoorden van de vragen L1, L2 en L4 zijn als nieuwe literatuur opgenomen. 

Voor L3 is het model van Pöppelbuss gebruikt om de criteria voor een volwassenheidsmodel aan te 

geven. 

Voor de onderzoeksvragen L5 en L6 is er nog geen literatuur beschikbaar over de verzekeringssector 

en daarom is er gebruikt gemaakt van building blocks. Google Scholar gaf hier zoveel resultaten dat 

in het onderzoek alleen is gekeken naar de resultaten van de bibliotheek van de Open Universiteit 

(EBSCO Host Business Source database). Voor de zoekresultaten van de OU zijn alleen Engelstalige, 

peer-reviewed artikelen gebruikt over een periode van de laatste vijf jaar. Bij een groot aantal 

resultaten zijn deze gesorteerd op datum (nieuwste bovenaan). Op basis van de titel is bepaald 

welke artikelen verder worden gescand op relevantie en bruikbaarheid. 

Tabel 3.1 geeft de literatuuronderzoeksvragen, de zoekmethode en de gebruikte bronnen voor het 

onderzoek van elke vraag. 

 
Tabel 3.1 Doel en aanpak voor literatuuronderzoeksvragen 

Onderzoeksvraag Zoekmethode Bronnen 

L1. Wat is Groene IT? Forward Snowballing Literatuur van vorige afstudeerders 

L2. Wat is de relevantie van Groene 
IT in de verzekeringssector? 

Forward Snowballing Literatuur van vorige afstudeerders 

L3. Wat zijn criteria voor een 
volwassenheidsmodel? 

 Model van Pöppelbuss 
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L4. Welke volwassenheidsmodellen 
voor Groene IT zijn er? 

Forward Snowballing Literatuur van vorige afstudeerders 

L5. Aan welke criteria moet een 
Groene IT volwassenheidsmodel 
voor de verzekeringssector 
voldoen? 

Building blocks Gevonden literatuur op basis van query’s 
Criteria uit L3 en inhoudelijk uit L2 

L6. Is er in de literatuur een Groene 
IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector? 

Building blocks Gevonden literatuur op basis van query’s 

L7. Hoe ziet een Groene IT-
volwassenheidsmodel eruit voor de 
verzekeringssector? 

 Synthese van L4, L5 en L6 

 

 

3.2. Uitvoering 
 

3.2.1. Forward snowballing 
Voor elk van de kernartikelen van de samengestelde startlijst op basis van groene IT, 

volwassenheidsmodellen en groene IT volwassenheidsmodellen (bijlage 2) is forward snowballing 

gedaan. Forward snowballing zoekopdrachten gaf 2.8301 citaties en dit leverde veertien nieuwe 

artikelen op (zie Tabel 3.2). Na het scannen van deze artikelen op relevantie en bruikbaarheid, zijn 

de artikelen opgenomen in de resultaten forward snowballing in bijlage 3. Het artikel van Murugesan 

is 1523 keer geciteerd. Hier heeft de onderzoeker in Google Scholar de zoekperiode aangepast naar 

de laatste 3 jaar (2019 tot 2021). Het aantal citaties was toen 313, voor deze artikelen is de 

procedure gevolgd zoals beschreven in de onderzoeksaanpak in paragraaf 3.1 

 
Tabel 3.2 De onderzoeksvragen voor forward snowballing met aantal citaties en resultaat 

Literatuur onderzoeksvraag Bron Artikel Aantal citaties Resultaat 

L1. Wat is Groene IT? 
L2. Wat is de relevantie van 
Groene IT in de 
verzekeringssector? 

Google Scholar 
 

(Molla et al., 2011) 183 1 

(Hilty et al., 2015) 273 3 

(Murugesan, 2012) 1523 1 

(Khor et al., 2015) 35 4 

(Mickoleit, 2010) 59 1 

(Hankel et al., 2018) 9 1 

L4. Welke 
volwassenheidsmodellen voor 
Groene IT zijn er?  

Google Scholar 
 

(Pöppelbuß et al., 2011) 479 0 

(Lautenschutz et al., 2018) 7 0 

(Hankel et al., 2014) 39 2 

(Hankel et al., 2017) 11 0 

(Park et al., 2012) 37 0 

Donnellan et al., 2011) 142 0 

(Buchalcevova, 2015) 33 1 
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3.2.2. Building blocks 
Om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen L5 en L6 is er gebruikgemaakt building blocks. 

De query’s die gebruikt zijn voor building blocks zijn weergegeven in tabel 3.3. Dit onderzoek heeft 

geen nieuwe artikelen opgeleverd. Bij een groot aantal resultaten zijn deze gesorteerd op datum 

(nieuwste bovenaan). Op basis van de titel is bepaald welke artikelen verder worden gescand op 

relevantie en bruikbaarheid. 

 

 

Tabel 3.3 Building blocks resultaten 

Onderzoeks- 
vraag 

Query 
nr. 

Query 
 
 

Zoekcriteria Hits 
Ebsco 

Hits 
Google 
Scholar 

Aantal 
hits 
gescand 

Aantal 
hits 
relevant 

L5, L6 1 (green or sustainable 
or sustainability) AND 
(IT or ICT or IS or 
Information 
technology) AND 
insurance 

Datum: 13-10-2021 
Periode: laatste 5 
jaar 
Taal: Engels 
 
Bij Ebsco  alleen 
peer-reviewed 

335 12.300 50 0 

L5, L6 2 (green or sustainable 
or sustainability) AND 
(IT or ICT or IS or 
Information 
technology) AND 
(Maturity or 
capability) AND 
(Models or 
frameworks) AND 
(insurance)  

Datum: 14-10-2021 
Periode: laatste 5 
jaar 
Taal: Engels 
 
Bij Ebsco alleen 
peer-reviewed 

15 9.280 15 0 

L5, L6 3 (green or sustainable 
or sustainability) AND 
(IT or ICT or IS or 
Information 
technology) AND 
(Maturity model or 
capability model or 
maturity framework) 
AND (insurance) AND 
criteria 

Datum: 15-10-2021 
Periode: laatste 5 
jaar 
Taal: Engels 
 
Bij Ebsco alleen 
peer-reviewed 

9 6.810 9 0 
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3.3. Resultaten en conclusies 
In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van gevonden literatuur. Deze 

eindigt met een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector en de consequenties 

voor het verdere onderzoek.  

 

3.3.1. L1. Wat is Groene IT? 
Hankel et al., (2017, P2) beschrijven Groene IT als volgt in hun definitie: 

“Groene ICT is een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van ICT op het milieu 

minimaliseren en de positieve impact van ICT op het milieu optimaliseren. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen ‘groen van ICT’, dat zich richt op optimalisatie van de gebruikte ICT-middelen binnen 

de organisatie, en ‘groen door ICT’, dat zich richt op het gebruik van ICT als groene oplossing voor 

bedrijfsprocessen”. 

De definitie van Hankel et al., (2017) geeft aan dat er onderscheid is te maken naar ‘groen van IT’ en 

‘groen door IT’. 

Hilty & Aebischer (2015) hebben een onderscheid gemaakt van Groene IT in Groene IT 1.0, Groene IT 

2.0 en Groene IT 3.0, zie figuur 3. 

 

Figuur 3: Impact van IT op het milieu (Hilty & Aebischer, 2015) 

 

• Groen van IT (1.0), dit zijn de verbeteringen in de levenscyclus van de apparatuur. Dit kan 

bijvoorbeeld door de levensduur van IT-hardware en apparatuur te verlengen, het 

energiegebruik te verminderen of door deze hardware beter te recyclen. 

• Groen van IT (2.0), optimalisatie en substitutie van processen door het toepassen van IT, 

zoals online vergaderen in plaats van naar elkaar toe reizen, telewerken, smart building of 

online lesgeven. Een inductief effect is dat meer IT-apparatuur wordt gebruikt (bijvoorbeeld 

werknemers die thuiswerken hebben een laptop van het bedrijf nodig). Een obsolesence 

effect is dat IT-apparatuur sneller wordt vervangen doordat het niet meer voldoet.   
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• Groene IT (3.0), IT maakt een systeemverandering mogelijk. Hier wordt IT gebruikt om een 

nieuw groen product te ontwikkelen of een groen alternatief voor bestaande producten 

zoals een onlinestreamingsdienst (Netflix, Spotify) in plaats van muziek-cd’s of DvD’s.  

Hankel et al., (2016) geven aan dat ICT wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de CO2-uitstoot 

vanwege de toenemende CO2-voetafdruk, en als een enabler voor het verkleinen van de voetafdruk 

van andere sectoren door middel van ’slimme’ systemen (bijvoorbeeld slimme gebouwen, slimme 

netwerken). Deze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het opwekken van energie uit fossiele 

brandstoffen. De studie  van het Global e-Sustainability Initiative voorspelt een verdere daling 

waarbij de eigen voetafdruk van ICT naar verwachting 1,25 Gt CO2 zal bedragen in 2030, ofwel 1,97% 

van de wereldwijde uitstoot. Terwijl ICT-oplossingen het potentieel hebben om 12 Gt CO2 te 

besparen, bijna tien keer hoger dan de verwachte voetafdruk van ICT in 2030.   (Global e-

Sustainability Initiative, 2015), zie figuur 4. Voetafdruk betekent de totale uitstoot van 

broeikasgassen uitgedrukt in CO2. In tabel 3.5 worden de positieve IT-effecten (Hankel et al., 2017) 

op het milieu beschreven. 

 

 

Figuur 4: De besparing van IT op de C02 voetafdruk en de voetafdruk van IT, bron GeSI 2015, P10 

 

3.3.2. L2. Wat is de relevantie van Groene IT in de 

verzekeringssector? 
Molla et al., (2011, geciteerd in Hankel & Lago, 2016) geven aan dat in het afgelopen decennium 

steeds meer bedrijven zich hebben gerealiseerd dat hun acties langetermijneffecten hebben op het 

milieu en de samenleving en dat ze de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun acties door 

middel van verschillende sociale en milieu-initiatieven die hun impact verminderen. Groene IT kan 

een belangrijke bijdrage leveren en kan zo organisaties helpen bij het behalen van hun 

duurzaamheidsdoelen (Hankel et al., 2016).  

In hoofdstuk 2 is een vooronderzoek uitgevoerd naar de verzekeringssector en de IT ondersteuning 

voor de primaire processen van de verzekeringssector. De technologie in de verzekeringssector 

ontwikkelt zich snel en de inzet van IT (technologie en data) leidt tot een andere klantbediening en 

nieuwe businessmodellen. Traditioneel bieden verzekeraars producten en diensten aan voor het 

delen van risico, advies, preventie, vermogensbeheer en schadeherstel. Met nieuwe technologieën 
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zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en Blockchain zijn ook nieuwe manieren om 

te verzekeren mogelijk geworden. Dit vergt nog meer gebruik van IT. Inzicht in Groene IT door 

middel van een Groene IT volwassenheidsmeting zou verzekeraars in staat stellen de negatieve 

impact op de ecologische voetafdruk aan te pakken en de positieve impact van IT te vergroten. 

De positieve IT-effecten op het milieu van Hankel (2017) worden gebruikt om de primaire processen 

van de verzekeringssector te beschouwen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene 

bedrijfsprocessen (voor alle organisaties) en sectorspecifieke primaire processen (voor de 

verzekeringssector). 

 

 

Tabel 3.4 geeft aan welk primair proces bij welk nummer hoort en welke primaire processen zijn 

samengevoegd. Tabel 3.5 toont de positieve IT-effecten op het milieu die relevant zijn voor de 

primaire processen van de verzekeraars.  
. 

Tabel 3.4 Primaire verzekeringsprocessen zie figuur 2  

Primaire proces Nummer 

Managen propositie, 
producten en diensten 

1 

Verkopen 2 

Servicen 
distributiepartner en 
eindklant 

3 

Contractvoeren/ 
beheren 

4 

Managen claims 5 

 

 
Tabel 3.5 De positieve IT-effecten (Hankel et al., 2017) op het milieu in relatie tot de primaire processen van 
verzekeraars 

Effect (Hankel et al., 2017) Primaire 
processen 

Toelichting verzekeraars 

Het energieverbruik in datacenters 
en communicatienetwerken 
verminderen 

1,2,3,4,5 − Dit is relevant voor alle bedrijfsprocessen, 
deze maken allemaal gebruik van het 
datacenter en communicatienetwerken. 

Energieverbruik op de werkplek 
verminderen 

1,3,4,5 − Ongebruikte apparatuur automatische 
uitzetten (na een periode van inactiviteit). 

Het gebruik van schaarse 
materialen verminderen 

1,2,3,4,5 − ICT-apparatuur wordt gebruikt in alle 
bedrijfsprocessen en een Groen Inkoopbeleid 
kan helpen bij het verminderen van schaars 
materiaalgebruik bij de productie van deze 
apparatuur. 

E-waste (defecte en verouderde 
apparaten) verminderen of 
milieusparend afvoeren 
 

1,2,3,4,5 − Binnen al deze processen wordt gebruik 
gemaakt van verschillende devices zoals een 
laptop, tablet of telefoon. 

Reizen verminderen: 
-dienstreizen en woon-werk 
verkeer 

1,3,4,5 Algemeen proces: 

− IT maakt het mogelijk om digitaal te werken 
en te vergaderen waardoor het niet nodig is 
om naar kantoor of naar andere locaties te 
reizen. 

− Werkgerelateerde documenten zijn op 
afstand veilig te gebruiken 
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Effect (Hankel et al., 2017) Primaire 
processen 

Toelichting verzekeraars 

Sectorspecifiek proces: 

− Schadeafhandeling op afstand maakt het 
mogelijk om het aantal reisbewegingen van 
schade experts te verminderen. 

Ruimtegebruik verminderen 1,3,4,5 Algemeen proces: 

− Door een reserveringsysteem voor 
werkplekken toe te passen kan het gebruik 
van kantoorruimte worden verminderd. 

Energieverbruik verminderen 1,2,3,4,5 Algemeen proces: 
Door het toepassen van smart building 
technologie is het mogelijk om bepaalde ruimtes 
te verwarmen en te verlichten in plaats van het 
hele gebouw. 

Papierverbruik verminderen 
 

1,2,3,4,5 Sectorspecifiek proces: 

− Niet alle processen zijn volledig digitaal, 
waardoor er nog post wordt verstuurd. 

− Klanten de gevraagde informatie digitaal 
laten aanleveren via een portaal of een app. 

Materiaalgebruik verminderen 1,2,3,4,5 − Energie- en materiaalgebruik zijn belangrijke 
criteria bij het inkopen van nieuwe ICT-
apparatuur en services 

Sectorspecifiek proces: 

− Cloud services worden waar mogelijk 
gebruikt in combinatie met de eigen 
capaciteit om flexibel in te kunnen springen 
op de vraag. De cloud zorgt voor technologie, 
met hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid en 
beveiliging.  

− Gebruik maken van een 
schadeherstelnetwerk dat zoveel mogelijk 
probeert om te repareren in plaats van 
nieuwe materialen te gebruiken. 

− De zorgpas voor klanten alleen nog digitaal 
aanbieden. 

Optimaliseer bedrijfsprocessen 1,2,3,4,5 Sectorspecifiek proces: 

− Bij ontwikkelen van proposities of diensten 
rekeninghouden met Groene IT. 

− Het toepassen van artificial intelligence om 
op basis van data het nemen van beslissingen 
te ondersteunen. 

− Beheeractiviteiten worden gerobotiseerd, 
geautomatiseerd en uiteindelijk 
gedigitaliseerd op basis van algoritmes die 
automatische beslissingen nemen en het 
beheer uitvoeren. 

− Het uitbetalen van claims automatiseren 

− Het verkorten van doorlooptijden door 
Straight Through Processing (automatisch 
verwerking zonder menselijke tussenkomst). 
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3.3.3. L3. Wat zijn criteria voor een volwassenheidsmodel? 
Pöppelbuß en Röglinger (2011) en Becker et al. (2009) hebben ontwerpprincipes en kwaliteitseisen 

voor volwassenheidsmodellen opgesteld. Deze bestaan uit basis-, beschrijvende en voorschrijvende 

principes. Bij beschrijvende principes beschrijft het volwassenheidsmodel de huidige situatie. Bij 

voorschrijvende principes beschrijft het volwassenheidsmodel de huidige situatie en geeft het model 

richtlijnen voor verbetermaatregelen De basisprincipes worden altijd gebruikt (Becker et al., 2009). 

In dit onderzoek worden de basisprincipes en de voorschrijvende ontwerpprincipes van Pöppelbuß 

gebruikt, omdat deze de casusorganisatie naast het huidige groene IT volwassenheidsniveau ook 

richtlijnen geven om dit huidige niveau te verbeteren. 

In paragraaf 3.3.4. worden de basisprincipes en voorschrijvende principes van Pöppelbuß en 

Röglinger (2011) als criteria gebruikt om de in de literatuur gevonden volwassenheidsmodellen te 

beoordelen. 

Tabel 3.6 toont de negen ontwerpprincipes van Pöppelbuß, die weer onderverdeeld zijn in 26 

subprincipes.  
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Tabel 3.6 Ontwerpprincipes van Pöppelbuß (Pöppelbuß en Röglinger, 2011) 

 

 

 

3.3.4. L4. Welke volwassenheidsmodellen voor Groene IT 

zijn er? 
Tijdens het literatuuronderzoek zijn er een aantal Groene IT volwassenheidsmodellen gevonden. 

Hier zijn geen nieuwere relevante volwassenheidsmodellen gevonden dan de modellen die al door 

eerdere afstudeerders zijn beoordeeld. In bijlage 4 in tabel B 2 zijn deze volwassenheidsmodellen 

beoordeeld op de principes van Pöppelbuß en Röglinger (2011) uit paragraaf 3.3.3.  
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Tabel 3.7 laat de scores zien per Groene IT volwassenheidsmodel op de principes van Pöppelbuß. 

Het SURF Green ICT Maturity Model en het Green ICT Readiness framework voldoen aan de meeste 

eisen van de ontwerpprincipes van Pöppelbuß. Deze twee modellen worden als basis gebruikt voor 

het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector.  

Tabel 3.7 Volwassenheidsmodellen voor Groene IT 

Model Auteur Principes  
Pöppelbuß 

Aantal 
volwassenheids- 
niveaus 

Surf Green ICT maturity model  Hankel et al., 2017 13 5 

Green ICT Readiness framework Molla et al., 2011 13 - 

Green ICT maturity model for Czech 
SMEs 

Buchalcenova, 2015 10 6 

Capability Maturity framework for 
Sustainable Information and 
Communication technology 

Curry & Donnellan, 
2012 
 

10 5 

Governance and management 
framework for green ICT 

Páton-Romero et al., 
2017 

6 3 

Holistic approach to green ICT Murugesan et al., 2012 6 - 

Green ICT framework and capability 
maturity model 

Philipson, 2010 6 6 

Green ICT Framework for Greening 
Datacentres 

Uddin & Rahman, 2012 6 - 

 

 

3.3.5. L5. Aan welke criteria moet een Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector voldoen? 
Voor een volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector moet het doel duidelijk zijn. Voor dit 

model is dit inzicht in de stand van zaken van de volwassenheid op gebied van Groene IT. De 

doelgroep is hier de verzekeringssector. En het model moet domeinen en attributen bevatten en 

empirisch gevalideerd zijn. Deze punten sluiten aan op design principle (DP1.1) van Pöppelbuß en 

Röglinger (2011). Verder moet het model volwassenheidsniveaus bevatten en aangeven waar er 

verbeterpotentieel zit voor de organisatie. (DP 1.2)  

Om een volwassenheidsmodel specifiek voor de verzekeringssector te ontwikkelen moeten hier ook 

sectorspecifieke primaire processen worden opgenomen als apart domein. In tabel 3.5 zijn de  

positieve IT-effecten (Hankel et al., 2017) op het milieu in relatie tot de primaire processen van 

verzekeraars beschreven.  

 

 

3.3.6. L6. Is er in de literatuur een Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector? 
In het literatuuronderzoek is er een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 

gevonden namelijk dat van Meertens (2020). Dit model is gebaseerd op het SURF Green ICT Maturity 

Model (Hankel et al., 2017) en is opgebouwd uit de vier domeinen van het SURF model plus een 

extra domein voor E-waste. Paragraaf 3.3.4 laat zien dat het SURF Green ICT Maturity Model (van 

Hankel et al., 2020) en het Green ICT Readiness framework (van Molla et al., 2011) als beste scoren, 
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daarom worden zij als basis gebruikt voor het Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector. 

Het model van Hankel et al. (2017) is opgebouwd uit vier domeinen en kent vijf 

volwassenheidsniveaus. De eerste 3 domeinen zijn voor elke organisatie van toepassing en het 

vierde domein is specifiek voor de sector. In het model van Hankel et al. (2017) is domein 1 ingevuld 

voor de IT-afdeling. Omdat iedereen IT gebruikt, is het van belang dat domein 1 voor de hele 

organisatie van toepassing is. 

Het model van Molla bestaat uit vijf attributen, houding, beleid, bestuur, praktijk en techniek. Dit 

model geeft niet een volwassenheidsniveau aan, maar de Green IT readiness (wat staat voor het 

vermogen van een organisatie om IT groener te maken) van een organisatie. De attributen houding, 

beleid, bestuur en praktijk vormen de inspiratie voor domein 1 van de verzekeringssector. Het 

attribuut techniek van Molla (2011) wordt afgedekt door domein 2 Vergroenen van IT. 

 

3.3.7. L7. Hoe ziet een Groene IT-volwassenheidsmodel 

eruit voor de verzekeringssector? 
Zoals aangegeven in paragraaf 3.3.6 is het Groene IT volwassenheidsmodel voor de 

verzekeringssector opgebouwd uit vier domeinen en is gebaseerd op het Surf Green Maturity Model 

(Hankel et al., 2017) waarbij  in het eerste domein wordt gekeken naar Groene IT in de hele 

organisatie in plaats van de IT-afdeling. Hiervoor zijn de attributen van Molla (2011) opgenomen in 

het model. 

De domeinen van het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector zien er daarmee 

als volgt uit: 

 
Tabel 3.8: Beschrijving van de domeinen voor het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 

Domein Beschrijving 

Groene IT in de organisatie Heeft betrekking op de duurzaamheid van de 
organisatie (houding, beleid, bestuur en praktijk) 

Vergroenen van IT Heeft betrekking op IT-technologieën zoals 
computerapparatuur en infrastructuur 

Vergroenen van algemene 
bedrijfsprocessen door IT  
 

Dit zijn de algemene bedrijfsprocessen die met ICT 
kunnen worden verduurzaamd/ groener kunnen 
worden gemaakt. 

Vergroenen van sectorspecifieke primaire 
processen door IT 

Heeft betrekking op de primaire bedrijfsprocessen 
van een verzekeraar en of deze met ICT kunnen 
worden verduurzaamd/groener kunnen worden 
gemaakt. (zie tabel 3.5) 

 

 

Het volwassenheidsmodel voor verzekeraars maakt gebruik van zes volwassenheidsniveaus (Curry & 

Donnellan, 2012). Deze volwassenheidsniveaus worden ook gebruikt in de CMMI-levels en zijn 

bekend binnen de verzekeraars. In tabel 3.9 is een korte beschrijving opgenomen van de 

volwassenheidsniveaus. 
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Tabel 3.9 Volwassenheidsniveaus Curry & Donnelan (2012) 

Score Beschrijving Uitleg 

0 No intention Nooit over nagedacht, geen bewustzijn 

1 Initial Een beetje bewustzijn. Overwogen, maar niet uitgevoerd 

2 Replicable Enige ad-hoc implementatie, maar geen strategie 

3 Defined Er zijn formele programma's gedefinieerd, maar de implementatie is nog 
onvolwassen 

4 Managed Methodische uitvoering van programma's, met adequate meting en sturing 

5 Optimised Alle activiteiten worden gecontroleerd en beheerd voor optimale 
prestaties. ‘Best practice’ 

 

Aan deze scores wordt een extra mogelijkheid toegevoegd ‘weet ik niet’, zodat een respondent kan 

aangeven als hij of zij een antwoord niet weet om te voorkomen dat een respondent een antwoord 

gaat gokken. In het onderzoek krijgt de onderzoeker dan niet het juiste antwoord en daardoor 

neemt de validiteit af. 

 

Het volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is opgenomen in bijlage 5. 

 

3.4. Doel van het vervolgonderzoek 
 
Op basis van de literatuur is er een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 
opgesteld. In het empirisch onderzoek wordt dit model gevalideerd en worden de volgende vragen 
beantwoord: Hoe ziet een Groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector? Het 
Groene IT volwassenheidsmodel wordt gevalideerd door te vragen of het  toepasbaar en volledig is. 
De geschiktheid wordt bepaald door het model in te vullen. Als bijvangst geeft dit de huidige stand 
van zaken van de casusorganisatie? Samen geeft dit antwoord op de vraag hoe het Groene IT 
volwassenheidsmodel eruit ziet voor de verzekeringssector. 
Voor het beantwoorden van de deze vragen is kennis nodig van groene IT bij de casusorganisatie. 

Deze kennis wordt verkregen door het stellen van semigestructureerde vragen aan experts uit de 

casusorganisatie. De methode voor het empirisch onderzoek wordt afgeleid in hoofdstuk 4. De 

vragen zijn opgenomen in tabel 3.10. Het Groene IT volwassenheidsmodel is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.10 Vragen voor het interview voor empirisch onderzoek 

Empirische onderzoeksvraag Vraag aan de respondent Door Waarom 

 Wil je het volwassenheidsmodel 
invullen 

 Door het model in te vullen 
weet de respondent hoe het 
model is opgebouwd en welke 
verbeteringen of aanvullingen 
nodig zijn om het model aan te 
passen 

E1. Is een Groene IT 
volwassenheidsmodel 
toepasbaar om het Groene IT 
volwassenheidsniveau van de 
verzekeringssector te meten? 

E1.1. Is het model makkelijk in 
gebruik en nodigt het uit tot 
invullen?  
Zo niet, wat moet er dan 
veranderen om de bruikbaarheid te 
verbeteren? 

Semigestructureerd 
interview 

De respondenten moeten het 
model gemakkelijk en volledig 
kunnen vullen  

 E1.2. Was het model duidelijk over 
welke aspecten van Groene IT 
volwassenheid werden gemeten?  
Zo ja, wat zijn de sterke punten?  
Zo nee, wat moet er dan 
veranderen om het duidelijker te 
maken? 

Semigestructureerd 
interview 

De respondenten kunnen 
feedback geven en aangeven 
wat er moet veranderen om 
het meetinstrument beter 
(duidelijker) te maken 
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Empirische onderzoeksvraag Vraag aan de respondent Door Waarom 

 E1.3. Is het model toepasbaar om 
de groene IT volwassenheid in uw 
organisatie te beoordelen? Zo ja, 
wat zijn de sterke punten?  
Zo niet, wat moet er dan 
veranderen om het effectiever te 
maken? 

Semigestructureerd 
interview 

De respondenten kunnen 
feedback geven en aangeven 
waarom het model wel of niet 
goed zou werken voor de 
organisatie  

E2. Is het Groene IT 
volwassenheidsmodel 
volledig en geschikt om het 
Groene IT 
volwassenheidsniveau van de 
verzekeringssector te meten? 

E2.1. Zijn de aangeboden 
domeinen voldoende?  
Zijn er meer domeinen nodig? Of 
moeten domeinen worden 
samengevoegd? Geef een 
toelichting op uw antwoorden. 

Semigestructureerd 
interview 

Voor de validiteit van het 
model is het van belang ervoor 
te zorgen dat alle belangrijke 
domeinen in het model zitten, 
dat de domeinen logisch zijn en 
samen een compleet model 
vormen. 

 E2.2. Zijn de attribuutdefinities 
duidelijk en volledig?  
Zo niet, welke kenmerken moeten 
worden gewijzigd?  
 
Welke attributen moeten worden 
toegevoegd, gecombineerd of 
verplaatst naar een ander domein?  
 
Dekken de attributen alle groene 
IT-aspecten die nodig zijn voor de 
verzekeringssector?  
 
Welke attributen voegen geen 
waarde toe en kunnen verwijderd 
worden? 

Semigestructureerd 
interview 

Voor de validiteit van het 
model is het van belang ervoor 
te zorgen dat alle 
attribuutdefinities duidelijk en 
volledig zijn. En dat alle 
attributen voor de 
verzekeringssector aanwezig 
zijn. Attributen zonder waarde 
moeten uit het model worden 
gehaald. 

 E2.3. Zijn componenten duidelijk 
en volledig?  
Welke componenten moeten 
worden toegevoegd, gecombineerd 
of verplaatst? 
 
 

Semigestructureerd 
interview 

Voor de validiteit van het 
model is het van belang ervoor 
te zorgen dat alle 
componenten duidelijk en 
volledig zijn.  

 E2.4. Is het gebruik van 6 
volwassenheidsniveaus en de optie 
‘weet ik niet’ geschikt om de 
attributen te kwantificeren? Zijn de 
beschrijvingen van elk 
volwassenheidsniveau duidelijk en 
volledig? 

Semigestructureerd 
interview 

De beschrijvingen van het 
volwassenheidsniveau voor elk 
kenmerk moet duidelijk en 
volledig zijn en mag niet voor 
meerdere interpretaties 
vatbaar zijn voor een 
respondent. Zo kan het model 
betrouwbare resultaten 
garanderen 

 E2.5. Is het model actueel? Zo nee, 
wat moet er worden toegevoegd of 
moet er worden gewijzigd? 

Semigestructureerd 
interview 

Het model moet up-to-date 
zijn. 

 E2.6. Is het model 
toekomstgericht? Zo nee, wat moet 
er worden toegevoegd of moet er 
worden gewijzigd? 

Semigestructureerd 
interview 

Als het model toekomstgericht 
is kan het ook de komende 
jaren gebruikt worden. 

 E2.7. Is het model geschikt voor de 
verzekeringssector? Zo nee, wat 
moet er worden toegevoegd of 
moet er worden gewijzigd? 

Semigestructureerd 
interview 

Validatie van het model voor de 
verzekeringssector 

E3. Wat is de Groene IT stand 
van zaken van de casus 
organisatie? 

Geen Het invullen van het 
meetinstrument 

Meten van de Groene IT stand 
van zaken van de organisatie. 
Dit geeft de verzekeraar inzicht 
in de huidige status van Groene 
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Empirische onderzoeksvraag Vraag aan de respondent Door Waarom 

IT in de organisatie en in de 
verbetermogelijkheden (quick 
wins). 

E4. Hoe ziet een Groene IT-
volwassenheidsmodel eruit 
voor de verzekeringssector? 

geen Een analyse van de 
uitkomsten van E2 
en E3 

 
 
 
 
 

 

 

4. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde empirisch onderzoek beschreven en verantwoord. In het 

empirisch onderzoek wordt het Groene IT volwassenheidsmodel ingevuld en getoetst  op 

volledigheid en bruikbaarheid om groene IT binnen de verzekeringssector te meten.   

In paragraaf 4.1 wordt de keuze van de onderzoeksmethode voor het empirisch onderzoek 

toegelicht en wordt aangegeven hoe deze methode wordt toegepast. Daarna worden de methoden 

voor het verzamelen en het analyseren van de gegevens  toegelicht. Als laatste wordt besproken hoe 

de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd wordt en hoe er wordt omgegaan 

met ethische aspecten van het onderzoek.  

 

 

 

4.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Om een geschikte methode af te leiden die past bij de doelstelling om het Groene IT 

volwassenheidsmodel te toetsen op volledigheid en bruikbaarheid om groene IT binnen de 

verzekeringssector te meten is gebruik gemaakt van de Research Onion van Saunders. Deze research 

onion bestaat uit zes lagen en is een manier om de problemen weer te geven die ten grondslag 

liggen aan de keuze voor de methode voor het verzamelen van gegevens door de buitenste twee 

lagen weg te halen, onderzoeksfilosofie en de onderzoeksaanpak. Deze lagen hebben invloed op de 

volgende drie lagen, methodologische keuze, onderzoeksstrategie en het kiezen van de tijdshorizon 

voor het onderzoek. De laatste laag zijn de technieken en procedures (Saunders et al., 2019, P130). 

 

Onderzoeksfilosofie: pragmatism 

Als onderzoeksfilosofie is gekozen voor Pragmatisme, voor een pragmatisch onderzoek zijn het 

onderzoeksprobleem en de onderzoeksvragen de belangrijkste factoren voor je onderzoeksopzet en 

-strategie (Saunders et al., 2019, P150). Dit sluit aan op de DSRM (zie tabel 1.2) , waar je in stap 1 

begint met het definiëren van het specifieke onderzoeksprobleem.  

 

Onderzoeksaanpak: deductie en inductie 

De onderzoeksaanpak is een combinatie van deductie en vervolgens inductie. Bij de deductieve 

benadering worden bestaande theorieën, in dit geval het concept Groene IT volwassenheidsmodel  

middels data getoetst in een onderzoek. Bij de inductieve benadering worden juist op basis van 
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(analyse van) data nieuwe theorieën ontwikkeld, uit de verkregen informatie wordt een aangepast 

Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector opgeleverd. Deductie past binnen de 

DSRM in stap 4 waar het Groene IT volwassenheidsmodel wordt getoetst met experts uit de 

verzekeringssector. Inductie past in stap 5 evaluatie. Hier wordt indien nodig op basis van de 

verkregen informatie het Groene IT volwassenheidsmodel aangepast.  

Methodologische keuze: kwalitatieve mono-methode en kwantitatief 

Een kwalitatief onderzoek omdat er gegevens worden verzameld van respondenten door middel van  

semigestructureerde interviews. Dit is een mono-methode kwalitatief onderzoek (Saunders et al., 

2019, P178). Kwantitatief door de verkregen data (scores) van de ingevulde Groene IT 

volwassenheidsmodellen door de respondenten. 

Onderzoeksstrategie: enkelvoudige casestudy 

Omdat een model voor de verzekeringssector wordt opgesteld, is het zinvol als de experts daar 

werken. Daarom is de onderzoeksstrategie een casestudy waar in een casus organisatie het Groene 

IT volwassenheidsmodel wordt getoetst op volledigheid en bruikbaarheid en waar respondenten  

eventueel aanpassingen kunnen geven. Vanwege de beperkte tijd voor het onderzoek is gekozen 

voor een enkelvoudige casestudy. Een casestudy past in het DSRM process in stap 4. Demonstration. 

In deze stap wordt het Groene IT volwassenheidsmodel besproken met experts. 

Tijdshorizon: cross-sectionele tijdshorizon 

Voor het afstudeeronderzoek is een beperkte tijd beschikbaar voor het verzamelen van data door 

het meten met het GITMM voor de verzekeringssector en de interviews. Het onderzoek is een 

momentopname van de casus organisatie. Een momentopname is een cross-sectionele tijdshorizon 

(Saunders et al., 2019, P212). 

Technieken en procedures: semigestructureerde interviews 

Interviews bieden een betere mogelijkheid om toe te lichten hoe de gedeelde kennis van 

respondenten gebruikt gaat worden en zo is het mogelijk een betere vertrouwensband op te 

bouwen. Hierdoor zijn medewerkers en managers sneller bereid om mee te werken, hebben 

antwoorden op vragen meer diepgang en wordt er makkelijker antwoord gegeven op gevoelige 

vragen (Saunders et al., 2019, P445). 

 

4.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
In deze sectie wordt verder toegelicht hoe de methode toegepast zal worden. Er worden zes 

semigestructureerde interviews gehouden met respondenten die geselecteerd zijn op basis van de 

criteria in tabel 4.1. Waarom een criterium wordt gehanteerd staat in de kolom ‘motivatie’. 

Tabel 4.1 opgestelde criteria voor de selectie van respondenten 

Nummer Criterium Motivatie 

1 De respondent is een IT-manager of is 
betrokken bij de verduurzaming van de 
casusorganisatie. 

Een respondent heeft kennis nodig 
van IT of verduurzaming in de 
casusorganisatie om het model in te 
vullen.  

2 De respondent werkt minstens 1 jaar bij de 
casusorganisatie in deze rol.  

De respondent moet voldoende 
kennis van de organisatie en de 
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verzekeringssector hebben 
opgebouwd 

3 De rol van de respondent is niet specifiek voor 
de casusorganisatie. 

Het onderzoek moet te reproduceren 
zijn in de verzekeringssector en dat is 
niet mogelijk als een rol specifiek 
voor een organisatie is 

4 De respondent kent de primaire processen van 
de casusorganisatie.  

De respondent heeft kennis nodig 
van de primaire processen van de 
casusorganisatie om het vierde 
domein van het model te kunnen 
vullen. 

 

Op basis van de bovenstaande criteria zijn de volgende rollen geselecteerd in tabel 4.2 

Tabel 4.2 Respondenten en rollen 

Respondent Rol (niet specifiek voor 
de organisatie) 

Motivatie 

1 Adviseur Duurzame 
bedrijfsvoering 

De adviseur duurzame bedrijfsvoering  is betrokken bij 
de verduurzaming van de casusorganisatie.  

2 Adviseur 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen (MVO) 

Een adviseur MVO adviseert de organisatie over het 
MVO-beleid en hoe wordt omgegaan met 
bedrijfsprocessen die een maatschappelijke of 
ecologische impact hebben. Deze respondent is ook 
betrokken bij de verduurzaming van de 
casusorganisatie.  

3 Business architect De business architect is verantwoordelijk voor het 
omzetten van de ketenstrategie naar realistische, 
samenhangende businessmodellen en overtuigt het 
management van de noodzakelijke stappen om de 
transformatie naar de digitale verzekeraar te 
realiseren. Deze heeft kennis van IT en kent de 
primaire processen.  

4 Manager propositie, 
producten en diensten 

De manager propositie, producten en diensten werkt 
aan de ontwikkeling en realisatie van proposities, 
producten en diensten.  

5 Enterprise 
informatiemanager 

De Enterprise Informatie Manager vertaalt de 
strategische keuzes van de organisatie naar 
informatieplannen. Deze plannen passen binnen de 
kaders van de enterprise architectuur.  

6 Manager inkoop Een manager inkoop is verantwoordelijk voor de 
inkoop van IT apparatuur.  

 

De interviews duren ongeveer 60 minuten en worden face-to-face afgenomen in de periode van 

maart tot en met april 2022. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er in die periode ook 

beperkingen zijn door Covid-19, als dat zo is dan worden de interviews afgenomen via Microsoft 

Teams.  

De interviews worden met toestemming van de respondent opgenomen, zodat de interviews 

getranscribeerd en geanalyseerd kunnen worden. Het gespreksverslag wordt met de respondent 
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gedeeld en aan de respondent wordt gevraagd om de uitwerking binnen 2 weken te valideren. De 

respondent mag de uitwerking aanvullen. Alle interviewverslagen worden volledig geanonimiseerd, 

alleen de rol van de respondent wordt vermeld. 

Het eerste interview dient ook als pilot interview, zodat de onderzoeker kan controleren of de 

structuur van het interview goed werkt, of de interviewvragen begrijpelijk zijn en of de 

interviewvragen tot antwoorden leiden waarmee de onderzoeksvragen beantwoord kunnen 

worden. 

Voorafgaand aan de interviews wordt aan de respondenten een e-mail gestuurd (zie bijlage 6) met 

achtergrondinformatie (een korte beschrijving van groene IT), het doel van het interview, de 

interviewvragen, een toestemmingsverklaring voor deelname aan het afstudeeronderzoek en het 

Groene IT volwassenheidsmodel.  De respondenten wordt gevraagd om ter voorbereiding op het 

interview het Groene IT volwassenheidsmodel in te vullen en antwoorden op de interviewvragen 

voor te bereiden. 

Na analyse van de interviewgegevens wordt een definitieve versie van het Groene IT 

volwassenheidsmodel opgesteld. Kleine aanpassingen worden verwerkt in het model. Als er 

significante wijzigingen nodig zijn, worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek om het 

model in de toekomst opnieuw te valideren. Dit model wordt niet opnieuw voorgelegd aan de 

respondenten. 

 

4.3. Gegevensanalyse 
In deze sectie wordt beschreven hoe de semigestructureerde interviews en de verzamelde 

documenten geanalyseerd zullen worden. 

De data analyse wordt uitgevoerd door het documenteren van de antwoorden voor elke 

interviewvraag. Deze antwoorden worden samengevat in sleutelwoorden (datadeductie en coding) 

en beoordeeld op relevantie voor het verbeteren van het Groene IT volwassenheidsmodel. Deze 

relevante antwoorden worden in een matrix geplaatst met de nummers van de respondent 

bovenaan en de interviewvragen aan de linkerkant. Deze matrix maakt inzichtelijk wat de 

overeenkomsten en verschillen tussen de antwoorden van de respondenten zijn. Deze verschillen 

bieden mogelijkheden voor toekomstig onderzoek. 

Belangrijke uitspraken van respondenten worden opgenomen met extra codes, zodat deze niet 

verloren gaan. 

De kwantitatieve gegevens uit de ingevulde Groene IT volwassenheidsmodellen hebben per 

attribuut een score van 0 tot en met 5. De optie ‘weet ik niet’ wordt niet meegenomen.  De 

gegevens worden inzichtelijk gemaakt in tabellen met een analyse per respondent, de totaalscores 

per domein en attribuut. Deze analyse laat zien waar het Groene IT volwassenheidsniveau nog laag 

is. Dit zijn de quick wins voor de casusorganisatie. 
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4.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de validiteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd en 
wat de zwakke punten zijn en hoe er met de ethische aspecten die van toepassing zijn op het 
onderzoek wordt omgegaan. 
  
Interne validiteit  
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin bevindingen kunnen worden toegeschreven aan de 
interventie die wordt onderzocht in plaats van aan gebreken in de onderzoeksopzet (Saunders et al., 
2019, P215). Interne validiteit wordt ook wel methodologische validiteit genoemd en zegt dus iets 
over de kwaliteit van de methode, dataverzameling en analyse. De kwaliteit van de onderzoeksopzet 
is afhankelijk van het Groene IT volwassenheidsmodel, de interviewvragen en de kennis van de 
respondenten. 
Voor het opstellen van het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is gebruik 
gemaakt van peer-reviewed literatuur. 
De gegevens worden verzameld door het afnemen van semigestructureerde interviews met een 
vaste vragenlijst. Deze semigestructureerde interviews bieden de mogelijkheid om verder in te gaan 
op bepaalde punten die tijdens het gesprek met de respondent naar voren komen. 
De respondenten worden geselecteerd op basis van criteria (zie paragraaf 4.2) en 

vertegenwoordigen samen de benodigde kennis en vaardigheden om een relevante bijdrage te 

leveren aan het voorgestelde model. De achtergrondinformatie (een korte beschrijving van groene 

IT), het doel van het interview, de interviewvragen en het Groene IT volwassenheidsmodel wordt 

voor het interview toegestuurd, wat de respondent de kans geeft om van tevoren over zijn/haar 

antwoorden na te denken. De interviewverslagen worden na afloop aan de respondenten 

voorgelegd om na te gaan of hetgeen erin staat klopt met wat de geïnterviewden wilden zeggen. De 

respondent beantwoordt de vragen anoniem, zodat de kans op sociaal wenselijke antwoorden 

wordt verlaagd. 

Externe validiteit  
Met externe validiteit wordt bedoeld of de onderzoeksresultaten van een studie te generaliseren 
zijn naar andere relevante contexten (Saunders et al., 2019, P216). De binnen de casusorganisatie 
gebruikte IT en processen worden door vrijwel alle verzekeraars gebruikt. Hiermee is het risico laag 
dat de casusorganisatie niet representatief is voor de verzekeringssector. Het Groene IT 
volwassenheidsmodel zal worden gevalideerd door experts uit de casusorganisatie. 
Het is echter niet bewezen dat dit onderzoek gerepliceerd kan worden naar andere sectoren, 

aangezien het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de verzekeringssector. Wel kan onderzoek 

worden gedaan met andere verzekeraars wat de validiteit binnen de sector zal versterken. 

Betrouwbaarheid  
Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie, als een andere onderzoeker in staat is om 

een eerder onderzoek te repliceren en dezelfde bevindingen te bereiken, dan zou dat onderzoek als 

betrouwbaar worden beschouwd (Saunders et al., 2019, P.213). 

De aanpak voor het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek is tot in detail beschreven. Er 

zullen zes interviews worden gehouden en in elk interview worden dezelfde vragen gesteld. De 

interviews worden opgenomen en getranscribeerd en de antwoorden worden gevalideerd door de 

respondenten om eventuele verkeerde interpretaties te voorkomen. 

Saunders et al., (2019, P.214) geven aan dat er factoren zijn die de betrouwbaarheid aantasten, de 

onderzoeker zorgt ervoor dat deze factoren zo min mogelijk de interviews beïnvloeden:  
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• De reacties van de onderzoeker. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld toestaan dat haar of zijn 

eigen subjectieve kijk of dispositie een eerlijke en nauwkeurige registratie en interpretatie 

van de reacties van deelnemers in de weg staat. De onderzoeker probeert zo veel mogelijk 

om de vragen met een objectieve kijk en onbevooroordeeld te stellen. De interviewvragen 

zo duidelijk mogelijk stellen met een neutrale toon. 

• Een verkeerde interpretatie van de antwoorden door de onderzoeker. Een onderzoeker kan 

bijvoorbeeld moe zijn of niet voldoende voorbereid zijn en sommige van de subtielere 

betekenissen van zijn of haar geïnterviewden verkeerd begrijpen. De onderzoeker kan 

doorvragen op een specifiek vraag als het antwoord van de respondent niet duidelijk is. De 

interviews worden opgenomen en geanalyseerd. De interviewverslagen worden voorgelegd 

aan de respondent. 

• Het afnemen van een interview in een open ruimte kan er bijvoorbeeld toe leiden dat 

deelnemers fout-positieve antwoorden geven als ze bang zijn dat ze worden afgeluisterd, in 

plaats van hun anonimiteit te behouden. Als het mogelijk is om weer op kantoor te werken 

(is nu niet mogelijk door Covid-19), dan neemt de onderzoeker de interviews af in een 

gesloten vergaderruimte. Anders via Microsoft Teams. 

Ethische uitvoering  
Onderzoeksethiek gaat over de mate waarin de rechten van respondenten in acht worden genomen 

binnen de uitvoering van een onderzoek. Dit zijn ethische standaarden die bepaald zijn uit sociale 

normen en ethische codes binnen verschillende onderzoeksvelden (Saunders et al., 2019, P252).  

De principes die van toepassing zijn op dit onderzoek zijn beschreven in tabel 4.3. Zo blijft het 

onderzoek transparant en duidelijk richting de betrokkenen van dit onderzoek. Deze tabel is 

gebaseerd op de tabel met ethische principes van Saunders et al. (2019, p. 257). 

In Nederland geldt de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die regels bevat voor 

wetenschappelijk onderzoek binnen Nederlandse universiteiten en andere onderzoeksinstituten ( 

Algra et al., 2018). De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit hanteert vijf 

principes bestaande uit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid. Deze principes sluiten aan op de ethische principes van Saunders. 

Tabel 4.3: ethische principes en een toelichting (Saunders et al., 2019, P.257) 

Ethisch principe Toelichting 

Integriteit, eerlijkheid en 
openheid van de onderzoeker 

De onderzoeker stelt zich open en eerlijk op tijdens het 
onderzoek en heeft een objectieve houding. De resultaten en 
bronnen van het onderzoek worden gedeeld. 

Respect voor anderen De positie van de onderzoeker is gebaseerd op vertrouwen en 
respect. De onderzoeker erkent de rechten van alle 
respondenten en respecteert hun waardigheid. 

Privacy van de deelnemers, 
anonimiteit en 
vertrouwelijkheid 

De anonimiteit van de respondenten wordt gewaarborgd. In het 
onderzoek wordt alleen de functie van de respondent benoemd. 
Er wordt zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke gegevens uit 
de resultaten van de interviews. Deze resultaten worden  
openbaar gemaakt, maar zijn niet meer te herleiden naar een 
bepaald persoon. Opnames van de interviews worden niet 
gedeeld en verwijderd nadat het onderzoek is afgerond. 

Vrijwillige deelname Een respondent neemt op vrijwillige basis deel aan het 
onderzoek en kan op ieder moment van deelname afzien. 
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Informeren van de 
respondenten 

De respondent wordt vooraf geïnformeerd over het doel van het 
onderzoek en het onderwerp en de rechten van de deelnemers. 
De interviewvragen worden vooraf verstrekt samen met de 
GITMM tool.  
De respondent heeft altijd de mogelijkheid om meer toelichting 
te vragen over het onderzoek of het interview. 
Voorafgaand aan deelname worden de respondenten gevraagd 
om het formulier informed consent door te nemen en te tekenen 
voor akkoord. 
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het empirisch onderzoek is uitgevoerd en welke resultaten dit 
heeft opgeleverd. In paragraaf 5.1 worden de wijzigingen in de onderzoeksopzet beschreven en de 
uitvoering ervan. Paragraaf 5.2 toont de resultaten van de onderzoeksvragen (zie tabel 3.10). 

5.1. Wijzigingen in de onderzoeksopzet 
Op een aantal punten is er afgeweken van de onderzoeksopzet, zoals die is beschreven in hoofdstuk 
4. De afwijkingen zijn met hun reden beschreven in tabel 5.1. 

Tabel 5.1: Uitvoering van het onderzoeken en de wijzigingen 

Onderzoekstap Wijziging Reden voor de 
wijziging 

Selecteren en benaderen 
van respondenten 

De geselecteerde respondenten zijn eerst 
uitgenodigd voor een mondelinge toelichting over 
het onderzoek en het onderwerp en over de 
verwachtingen van de respondent bij deelname. 
 

Als je een respondent 
eerst uitnodigt voor een 
toelichting en uitlegt 
wat de verwachtingen 
zijn, dan krijgen ze een 
beter beeld van het 
onderzoek. En 
begrijpen ze dat het 
niet erg is als ze niet 
alle antwoorden 
kunnen geven. 

Aanbiedingsbrief De toestemmingsverklaring voor deelname aan 
het afstudeeronderzoek is in een aantal gevallen 
niet ondertekend maar in een e-mail met akkoord 
van de respondent ontvangen door de 
onderzoeker.  

Een aantal 
respondenten had geen 
printer/ scanner om de 
toestemmingsverklaring 
te ondertekenen en 
weer digitaal terug te 
sturen. Daarom is 
ervoor gekozen om een 
akkoord per e-mail te 
versturen. 

Interviewvragen De interviewvragen zijn uitgebreid met de 
volgende vragen:  

1. Hoelang werk je bij de casusorganisatie?  
2. Hoelang werk je in deze functie?  
3. Zijn er nog dingen niet benoemd of heb je 

nog aanvullingen over Groene IT? 

Vraag 1 en 2 zijn 
toegevoegd zodat 
nagegaan kan worden 
of de respondent aan 
de criteria voor de 
selectie van 
respondenten voldoet. 
Vraag 3 om er zeker van 
te zijn dat de 
respondent alles heeft 
kunnen zeggen tijdens 
het interview wat van 
belang is voor het 
onderzoek. 

Planning van de interviews Uit het pilot interview kwam naar voren dat het 
plannen van een interview niet te lang na het 
invullen van het model moet plaatsvinden. Hier is 

Het is voor de 
respondent makkelijker 
als het interview binnen 
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Onderzoekstap Wijziging Reden voor de 
wijziging 

bij de andere interviews rekening mee gehouden 
door de onderzoeker. De onderzoeker heeft het 
ingevulde model van de respondent ook gedeeld 
op het scherm tijdens het interview.  

een week na het 
invullen van het model 
plaatsvindt. 
Het tonen van het 
ingevulde model op het 
scherm helpt de 
respondent bij het 
beantwoorden van de 
interviewvragen. 

Afname van de interviews De interviews zijn niet face-to-face afgenomen, 
maar allemaal via Microsoft Teams. 

Het was niet mogelijk 
vanwege Covid-19 en 
het thuiswerkbeleid van 
de casusorganisatie om 
de interviews face-to-
face af te nemen. 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksopzet zijn er criteria vastgesteld voor het selecteren van 
respondenten (zie tabel 4.2). De geselecteerde respondenten zijn weergegeven in tabel 5.2. Bij de 
tabel is weergegeven aan welke criteria de respondenten voldoen. 
 

Tabel 5.2: De respondenten van het onderzoek en de selectiecriteria 

Nr. Functie Werkzaam 
in de 
organisatie 

Werkzaam 
in deze 
functie 

Voldoet aan 
selectiecriteria 
(tabel 4.2) 

Afwijking t.o.v. de 
rollen uit tabel 4.2 

1 Adviseur duurzame 
bedrijfsvoering 

23 jaar 4 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 2 
en domein 4 
volledig te 
beoordelen 

2 Adviseur 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen (MVO) 

22,5 jaar 1 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 1 
en domein 2 
volledig te 
beoordelen 

3 Business architect 15 jaar 4 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 1 
en domein 2 
volledig te 
beoordelen 

4 Service owner 
eindgebruikersdiensten 

2 jaar 1 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 2 
en domein 4 
volledig te 
beoordelen 

5 Enterprise 
informatiemanager 

25 jaar 10 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 2 
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Nr. Functie Werkzaam 
in de 
organisatie 

Werkzaam 
in deze 
functie 

Voldoet aan 
selectiecriteria 
(tabel 4.2) 

Afwijking t.o.v. de 
rollen uit tabel 4.2 

volledig te 
beoordelen 

6 Category manager 18 jaar 1,5 jaar 1,2,3,4 Deze rol was niet in 
staat om domein 2 
volledig te 
beoordelen 
De functie heet nu 
category manager 
i.p.v. manager 
inkoop. 

 

5.2. Antwoord op vraag E1. Is een Groene IT 

volwassenheidsmodel toepasbaar om het Groene IT 

volwassenheidsniveau van de verzekeringssector te meten? 
 

In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de antwoorden van de respondenten over de 

bruikbaarheid van het Groene IT volwassenheidsmodel. De resultaten van de onderzoeksvragen 

worden onderbouwd met uitspraken van de respondenten. De voorgestelde wijzigingen door de 

respondenten voor de bruikbaarheid van het model worden besproken in paragraaf 5.5 

 

E 1.1. Is het model makkelijk in gebruik en nodigt uit tot invullen? 

Alle respondenten geven aan dat het model makkelijk in gebruik is. R3 geeft aan dat het niet 

duidelijk is wat je nu in een cel moet vullen: “moet je nu een vinkje, een getalletje of een kruisje 

vullen. Dat staat er niet”. Verder geven R2 en R3 aan dat je het voor de gebruiker makkelijker kunt 

maken als je een betekenis van de definities geeft. R3 zegt hierover: “als je bijvoorbeeld met de muis 

ergens overheen gaat er een pop up met de betekenis verschijnt. Dit zijn allemaal van die kleine 

dingetjes die makkelijk in te stellen zijn in Excel en die het voor de invuller makkelijker maakt”. 

Respondenten R2 en R3 geven aan dat zij eerst wat meer informatie zouden willen over de thema’s 

die worden behandeld. R2 zegt hierover: “Bijvoorbeeld we gaan nu een aantal vragen behandelen 

over houding. Dat je daar iets meer in wordt meegenomen en dat je dit ook per domein aangeeft”. 

R3 geeft aan dat: “Je kunt eerst een slide maken over de conceptuele opbouw die aangeeft naar welk 

blok je gaat kijken. Dan kom je daarna bij de vragen van het model uit”.   

Respondent R2 geeft verder aan dat hij graag een toelichting op de score zou willen geven: “Ik mis 

de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de beantwoording van een vraag om mijn score toe 

te lichten”. 
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E1.2. Was het model duidelijk over welke aspecten van Groene IT volwassenheid werden 

gemeten? 

Alle respondenten geven aan dat het duidelijk was over welke aspecten van Groene IT 

volwassenheid werden gemeten. R3 zegt hierover: “Ik vond het leuk om meegenomen te worden in 

een soort van Mental Journey. Je wordt gedwongen om heel breed na te denken en vanuit 

verschillende aspecten te bekijken. Dat vond ik sterk aan het model”. R1 geeft aan dat: “door die 

domeinen, attributen en componenten maakt het wel inzichtelijk waar naar gevraagd wordt”. 

 

E1.3. Is het model toepasbaar om de Groene IT volwassenheid in uw organisatie te beoordelen? 

Alle respondenten geven aan dat het model toepasbaar is om de Groene IT volwassenheid in de 

organisatie te beoordelen. Door de inzichten uit het model kan de casusorganisatie zien waar ze nog 

aan moeten werken. R2 zegt hierover: “Dus je kunt doelen stellen waar je naartoe wilt groeien, je 

kunt de gaps vaststellen. De opzet van het model is hiervoor geschikt”. R3 stelt nog wel de vraag of 

alle componenten even zwaar wegen of dat er nog een verschil in weging zit tussen de verschillende 

componenten. 

 

 

5.3. Antwoord op vraag E2. Is het Groene IT 

volwassenheidsmodel volledig en geschikt om het Groene IT 

volwassenheidsniveau van de verzekeringssector te meten? 
In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de antwoorden van de respondenten over het valideren 

van het Groene IT volwassenheidsmodel. De resultaten van de onderzoeksvragen worden 

onderbouwd met uitspraken van de respondenten. De voorgestelde wijzigingen door de 

respondenten voor de validatie van het model worden besproken in paragraaf 5.5 

 

Domeinen 

De respondenten R1, R2, R3, R4 en R6 geven aan dat dit een goede indeling is en dat er geen extra 

domeinen nodig zijn of dat er domeinen samengevoegd moeten worden. R4 zegt hierover: “Dit is 

wel een prima verdeling. Ik heb niet het idee dat ik echt een domein mis”. 

R5 geeft echter aan dat de uitbesteding van IT nog als een apart domein opgenomen zou kunnen 

worden: “Je zou het uitbesteden van IT als een apart domein kunnen beschouwen”. 

 

Attributen 

Alle respondenten geven aan dat dit een goede indeling is en dat er geen extra attributen nodig zijn 

of dat er domeinen samengevoegd moeten worden. R5 zegt hierover: “Ze zijn al best uitgebreid. Nee 

ik heb zo geen toevoegingen of zaken die je zou moeten weglaten”. 

Componenten 
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R3: “Volgens mij dekt het ook wel een hele belangrijke gebieden waar je echt invloed kan hebben 

vanuit het bedrijf op Groene IT. Van strategie tot aan hoe is het geïmplementeerd dat niveau zit 

erin”. 

R1: “Bij toepassen in de praktijk bij 1.4 Ons bedrijf geeft bij sourcing van IT-gerelateerde middelen de 

voorkeur aan leveranciers die bewust bezig zijn met 'groen'. Een leverancier kan heel bewust bezig 

zijn met zijn energieverbruik, geen water, waste en allemaal dat soort dingen maar dat wil nog niet 

zeggen dat het product dat ze maken een circulair product is waar zo min mogelijk nieuwe 

grondstoffen voor gebruik worden. Dat moet je wat gaan specificeren”. 

 

Het gebruik van 6 volwassenheidsniveaus en de optie ‘weet ik niet’  

De respondenten vinden de 6 volwassenheidsniveaus en de optie ‘weet ik niet’ geschikt om de 

attributen te kwantificeren. Al zijn de meningen verdeeld welke omschrijving er dan voor de 

volwassenheidsniveaus moeten komen. R1 zegt hierover: “je kan ervoor kiezen om eerst het model 

helemaal uit te leggen, wat betekent dan initial etc. in het kader van dat model of je laat dat gewoon 

helemaal weg en je zegt 0 is helemaal niet van toepassing en 5 is helemaal van toepassing en de rest 

zit er tussen in”. R6 geeft aan: “ het is goed om het op deze manier te doen. Je hebt hier geen 

midden. De score gaat van no intention tot optimize en daar moet je altijd proberen om nooit een 

midden te hebben, want met een midden kan je niet zoveel en dat maakt dit model wel mooi”. 

Over de optie ‘weet ik niet’ zijn alle respondenten het eens. Deze optie moet in het model blijven.  

 

Figuur 5: score optie 'weet ik niet' per domein 

In figuur 5 wordt getoond dat de respondenten de optie ‘weet ik niet’ het vaakst hebben gebruikt in 

het 2e domein vergroenen van IT en geen enkele keer in het 3e domein vergroenen van algemene 

bedrijfsprocessen door IT. R1 geeft aan: “De optie ‘weet ik niet’ is echt heel handig. Dat zag je bij mij 

ook er zijn gewoon elementen die ik echt niet weet en dan is het heel goed dat je dat kan aangeven 

dan wordt het wel veel zuiverder”.  
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De actualiteit van het model 

Alle respondenten geven aan dat het model actueel is. R5 zegt hierover: “Ik denk dat het model 

actueel is, zeker het onderwerp. Het model dekt goed af wat wij doen in onze klimaatdoelen.”. 

R1 geeft aan dat ze het component circulariteit mist en zegt hierover: “Ik mis het begrip circulariteit, 

dat je bijvoorbeeld alleen nog maar refurbished telefoons gaat inzetten in plaats van nieuwe”.  

R6 geeft aan dat je naast de inkoop van IT, ook de inkoop van ICT personeel hebt en zegt hierover: 

“dat is de inhuur van personeel. Die hebben vaak ook een bedrijfsauto en komen ze dan elke dag met 

een auto naar ons bedrijf toe? En wat gebruiken ze dan een elektrische auto of geen elektrische auto 

of gaan ze met het openbaar vervoer? Want we huren best nogal wat mensen in en dat mis je hier 

wel in het model. Voor de keuze van de leverancier kan ik me voorstellen, als je naar de complete 

keten kijkt, dan zou je eigenlijk een leverancier willen hebben die hun personeel elektrisch of met 

openbaar vervoer laten rijden”.  

 

De toekomstgerichtheid van het model 

De respondenten geven aan dat het model toekomstgericht is, maar geven ook aan dat het een snel 

bewegende wereld is en dat er in de toekomst ook naar de CO2 voetafdruk van de 

verzekeringsportefeuille wordt gekeken. De doelstelling is om in 2050 een klimaatneutrale 

verzekeringsportefeuille te hebben. Hiervoor gaat de organisatie de standaard voor het meten en 

rapporteren van de CO2 voetafdruk van verzekeringsportefeuilles gebruiken van het Platform for 

Carbon Accounting Financials (PCAF). Maar dat is nu nog niet concreet genoeg om aan het model toe 

te voegen. R5 zegt hierover: “Je zou dan wat vragen moeten toevoegen over de voetafdruk van de 

verzekeringsportefeuille. Maar dat is pas in 2050, dus eigenlijk weer te ver weg”. R2 geeft aan: “Wat 

ik mis is of je van al je processen echt kunt meten wat de CO2 voetafdruk is. Stuur je hier op, heb je 

een CO2 prijs. Daarmee wordt het wel toekomstvast. Dit is allemaal nog zo nieuw, dat de 

denkprocessen nog moeten plaatsvinden”. R3 zegt over de toekomstgerichtheid: “Ik denk dat je hier 

prima een paar jaar mee vooruit kan, Maar dat het wel belangrijk is dat je hem eens In de zoveel tijd 

weer update met de nieuwste trends. Het is een wereld die best snel gaat. Sommige technieken die 

komen snel, maar gaan ook weer snel. Omdat ze toch niet zijn wat we ervan dachten, blockchain is 

daar een mooi voorbeeld van. Ik denk dat je toch echt wel ieder jaar even de thermometer erin moet 

steken om te kijken wat de laatste trends zijn”. 

 

De geschiktheid van het model voor de verzekeringssector 

Alle respondenten geven aan dat het model geschikt is voor de verzekeringssector. R6 zegt: “Ja, dat 

denk ik wel. Dit zijn wel de vragen die je moet hebben”. R1 en R4 geven aan dat zij het toch lastig 

vinden om het te beoordelen. 
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5.4. Antwoord op vraag E3. Wat is de Groene IT stand van 

zaken van de casus organisatie? 
 

Alle respondenten hebben het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector ingevuld. 

De Groene IT stand van zaken van de casusorganisatie kent een gemiddelde totaalscore van 3,7. 

De totaalscore per domein en de score van elke respondent per domein worden weergeven. In 

bijlage 10 is een overzicht opgenomen van de scores van de respondenten en het gemiddelde per 

component.  

Voor het berekenen van de scores zijn alle componenten even zwaar gewogen en als een 

respondent de optie ‘weet ik niet’ heeft ingevuld dan is deze score niet meegenomen in de 

berekening. Het gemiddelde is berekend over de ingevulde scores van de respondenten. Voor 

domein 2 is het gemiddelde berekend over 57 van de 132 mogelijk te geven scores. Hier is 75 keer 

de optie ‘weet ik niet’ gebruikt. Dit maakt het gemiddelde van domein 2 en daarmee het totale 

gemiddelde minder betrouwbaar dan wanneer hier minder de optie ‘weet ik niet’ was gebruikt. 

 

 

Figuur 6: Gemiddelde score van alle respondenten per domein 

In figuur 6 is de gemiddelde score van alle respondenten per domein weergegeven en het 

gemiddelde van alle domeinen . Het derde domein Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen 

door IT scoort hier het hoogst en het tweede domein Vergroenen van IT het laagst. In de legenda is 

aangegeven wat een bepaalde kleur betekent In het tweede domein was er één component (2.4.5. 

Monitoring en bewustzijn onder attribuut Netwerk) die door geen van de respondenten is 
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beoordeeld met een volwassenheidsniveau. Elke respondent heeft hier gebruik gemaakt van de 

optie ‘weet ik niet’. 

 

 

 

Figuur 7: Score per respondent voor het domein Groene IT in de organisatie 

Figuur 7 toont de score per respondent op het eerste domein groene IT in de organisatie en het 

gemiddelde van het eerste domein. De laagste score is hier een 2,3 van R6 en de hoogste score een 

4,3 van R5. 
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Figuur 8: Score per respondent voor het domein Vergroenen van IT 

Figuur 8 toont de score per respondent op het tweede domein vergroenen van IT. De laagste score is 

hier een 2,1 van R6 en de hoogste score een 4,5 van R2 en R3. Voor de componenten van dit domein 

werd voor 58,3% de optie ‘weet ik niet’ gebruikt (zie figuur 5). De scores van R1 en R2 zijn hier maar 

gemeten op basis van twee antwoorden, deze scores geven een verkeerd beeld van dit domein. 
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Figuur 9: Score per respondent voor het domein vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT 

Figuur 9 toont de score per respondent op het derde domein vergroenen van algemene 

bedrijfsprocessen door IT. Opvallend is hier de laagste score van 2,8 van R6 ten opzichte van de 

hoogste score een 5,0 van R5. Voor de componenten van dit domein werd nooit de optie ‘weet ik 

niet’ gebruikt (zie figuur 5). En dit domein werd het hoogst gescoord door alle respondenten (zie 

figuur 6). 
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Figuur 10: Score per respondent voor het domein vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT 

Figuur 10 toont de score per respondent op het vierde domein vergroenen van sectorspecifieke 

processen door IT. De laagste score is hier een 3,2 van R2 en de hoogste score een 4,6 van R4.  

 

5.5. Voorgestelde wijzigingen voor bruikbaarheid en validatie 

van het model 
Tabel 5.3 toont de voorgestelde wijzigingen door de respondenten voor de bruikbaarheid en de 

validatie. De nummers 1 tot en met 8 horen bij de bruikbaarheid van het model. De nummers 9 tot 

en met 17 horen bij de validatie van het model. 

Tabel 5.3: Voorgestelde wijzigingen van het Groene IT volwassenheidsmodel door de respondenten 

Nr. Onderwerp Aanpassing Respondent 

1 Bruikbaarheid Eerst een uitleg geven over het onderwerp of 
thema en daarna de componenten laten zien die 
daarbij horen  

R2, R3 

2 Bruikbaarheid De beschrijving van de componenten aanpassen 
naar open vragen 

R2, R5, R6 

3 Bruikbaarheid Definitie toevoegen van begrippen (bijvoorbeeld 
‘CO2 voetafdruk’ of het verschil tussen inkoop en 
sourcing 

R1, R2, R3 

4 Bruikbaarheid Aangeven hoe een respondent het model moet 
invullen 

R3 

5 Bruikbaarheid Geen gesloten omschrijvingen van de 
componenten, die je met ‘ja’ of ‘nee’ zou kunnen 
beantwoorden 

R5, R6 

6 Bruikbaarheid Volwassenheidsniveaus in het Nederlands R3 
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Nr. Onderwerp Aanpassing Respondent 

7 Bruikbaarheid Een toelichting geven op de 
volwassenheidsniveaus 

R1, R2, R3 

8 Bruikbaarheid De mogelijkheid om een toelichting te geven bij de 
beantwoording van een vraag om de score toe te 
lichten. 

R2 

    

9 Domein Het uitbesteden van IT als een apart domein 
beschouwen 

R5 

10 Component Meten en sturen op de CO2 voetafdruk van de 
verzekeringsprocessen en producten 

R2 

11 Component De term ‘milieuzorg’ aanpassen R1 

12 Component De inhuur van personeel toevoegen R6 

13 Component Circulariteit toevoegen R1 

14 Component 1.4 bewust bezig zijn met ‘groen’ wil niet zeggen 
dat ze ook een circulair product maken. Dit kun je 
verder specificeren 

R1 

15 Component Onder attribuut werkplek een component 
toevoegen voor het verbruik van (rand)apparatuur 

R6 

16 Component Het component ESG (Environmental, Social en 
Governance) toevoegen 

R1, R2 

17 Volwassenheidsniveaus Een verdeelsleutel toepassen voor onderdelen die 
zwaarder wegen dan andere onderdelen 

R2, R3, R4 
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6. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de resultaten van empirisch onderzoek antwoord geven op de 
onderzoeksvraag en deelvragen (tabel 3.10 in paragraaf 3.4) van het onderzoek. In de volgende 
paragrafen worden de resultaten van hoofdstuk 5 besproken. Het hoofdstuk eindigt met de 
conclusies en de aanbevelingen voor de praktijk en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 

6.1. Discussie – reflectie 
In deze paragraaf worden de resultaten van het onderzoek besproken en de deelvragen beantwoord 
van het empirisch onderzoek.  In paragraaf 6.1.5. wordt afgesloten met de reflectie. 
 

 

6.1.1. De bruikbaarheid van het Groene IT 

volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 
Voor de bruikbaarheid van het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is 

antwoord gezocht op de empirische onderzoeksvraag: 

E1. Is een Groene IT volwassenheidsmodel toepasbaar om het Groene IT volwassenheidsniveau van 

de verzekeringssector te meten? 

De respondenten hebben acht aanpassingen voorgesteld om de bruikbaarheid van het Groene IT 

volwassenheidsmodel te verbeteren. Nummer 1 (zie tabel 5.3) gaat over de opzet van het model in 

een andere vorm waarbij je eerst een uitleg kunt geven over het domein en dan de bijbehorende 

componenten kunt laten zien. Dit is een aanbeveling voor verder onderzoek. De nummers 2, 3, 4, 5 

(zie tabel 5.3) gaan over de wijze hoe je het model moet gebruiken en dit zijn aanpassingen voor de 

brief met uitleg aan de respondenten en wordt niet als aanpassing geaccepteerd voor het model. De 

aanpassingen voor de volwassenheidsniveaus, nummers 6 (volwassenheidsniveaus in het 

Nederlands) en 7 (een toelichting geven op de volwassenheidsniveaus) worden door de onderzoeker 

geaccepteerd en aangepast in het model. Nummer 8 (een mogelijkheid om de score toe te lichten) 

wordt door de onderzoeker niet als aanpassing geaccepteerd. 

 

6.1.2. De validatie van het Groene IT volwassenheidsmodel 

voor de verzekeringssector 
Voor de validatie van het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is antwoord 

gezocht op de empirische onderzoeksvraag: 

E 2. Is het Groene IT volwassenheidsmodel volledig en geschikt om het Groene IT 

volwassenheidsniveau van de verzekeringssector te meten? 

De respondenten hebben negen aanpassingen voorgesteld (zie tabel 5.3, nummers 9 tot en met 17). 

Domeinen 

Een van de respondenten heeft voorgesteld om het uitbesteden van IT als een apart domein te 

beschouwen. Hoewel dit slechts door één respondent is benoemd (en meerdere respondenten dit 

als voorbeeld hebben gegeven, maar niet expliciet hebben benoemd) neemt de onderzoeker dit mee 
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als aanbeveling voor verder onderzoek, omdat het uitbesteden van IT een steeds grotere rol gaat 

spelen in de verzekeringssector. Denk hierbij aan Cloud, uitbesteden van infrastructuurbeheer, 

werkplekbeheer of een servicedesk. 

Component 

Door de respondenten zijn zeven aanpassingen benoemd, vijf voor het toevoegen van componenten 

en twee voor het aanpassingen van een component. 

• De term milieuzorg aanpassen, dit is door één respondent genoemd en wordt niet 

aangepast in het definitieve model. 

• De component 1.4 verder specificeren, bewust bezig zijn met ‘groen’ wil niet zeggen dat ze 

ook een circulair product maken. Dit is door één respondent genoemd en wordt niet 

aangepast in het definitieve model. 

• Toevoegen van inhuur van personeel, dit wordt meegenomen als aanbeveling voor verder 

onderzoek. 

• Toevoegen van circulariteit, dit wordt meegenomen als aanbeveling voor verder onderzoek. 

• Toevoegen van het verbruik van werkplek (rand)apparatuur, dit wordt meegenomen als 

aanbeveling voor verder onderzoek. 

• Toevoegen van Environmental, Social and Governance (ESG) voor het meten van de 

duurzaamheid van beleggingen om daarmee een klimaatneutrale beleggingsportefeuille op 

te bouwen. Dit wordt meegenomen als aanbeveling voor verder onderzoek. 

• Meten en sturen op de CO2 voetafdruk van de verzekeringsportefeuille en producten, dit is 

nu niet mogelijk en de wetenschappelijke grondslagen zijn nog niet bekend. Dit is wel een 

belangrijk onderwerp en dient zeker als aanbeveling voor verder onderzoek. 

 

Volwassenheidsniveaus 

Meerdere respondenten hebben aangegeven of er een verdeelsleutel wordt toegepast op het 

berekenen van de scores. En of de antwoorden van een expert op een bepaald domein zwaarder 

moeten wegen dan die van een andere respondent. Dit wordt meegenomen als aanbeveling voor 

verder onderzoek. 
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6.1.3. De Groene IT stand van zaken van de 

casusorganisatie? 
 

Domein 1 Groene IT in de organisatie 

Het eerste domein heeft een score van 3,3 en is ‘gedefinieerd. Met als uitleg dat formele 

programma’s zijn gedefinieerd, maar de implementatie is nog onvolwassen. Dit domein kent de 

laagste score van alle componenten voor component 1.3.3. Budget (In ons bedrijf is groene IT is 

onderdeel van iedere business case). En lage score voor opleiding en interne voorlichting. Dit 

betekent dat er binnen de casus organisatie geen medewerkers worden opgeleid op het gebied van 

Groene IT en dat er geen interne voorlichting is om medewerkers op de hoogte te brengen van 

nieuwe inzichten op het gebied van Groene IT.  

 

Domein 2 Vergroenen van IT 

Het tweede domein is met een score van 3,1 ook ‘gedefinieerd. Dit domein heeft de laagste score en 

voor dit domein is het vaakst de optie ‘weet ik niet’ gebruikt. In dit domein is er veel uitbesteed 

(printers, datacenter, werkplekken, netwerk) en scoren met name de netwerk componenten laag.  

Er wordt bij de aanschaf van apparatuur door de afdeling procurement van de verzekeraar vooral 

gekeken of iets voldoet aan de specificaties en of de prijs goed is, maar niet wat het verbruik van 

deze apparatuur is. De organisatie maakt gebruikt van de cloud en heeft het datacenter uitbesteed. 

Dit datacenter maakt gebruik van groene stroom. Ook krijgt de organisatie rapportages over het 

verbruik van het datacenter. Het gebruik van printers wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd en het 

gebruik van papier en toners wordt gemonitord. 

 

Domein 3 Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT 

Het derde domein heeft een volwassenheidsniveau met een score van 4,0 is ‘beheerd’. Hier vindt 

een methodische uitvoering van programma’s plaats, met adequate meting en sturing. IT zorgt 

ervoor dat reisbewegingen worden beperkt, doordat collega’s kunnen thuiswerken. Dit was al zo 

voor de COVID-19 periode, maar toen werkte collega’s één of twee dagen thuis. En niet alle dagen 

zoals in de COVID-19 periode die tijdens het onderzoek gold. Dit gaat door het hybride werken ook 

niet meer veranderen, collega’s werken vaker thuis dan op kantoor. De organisatie stimuleert plaats- 

en tijdonafhankelijk werken. Er wordt gebruik gemaakt van Smartbuilding technologie en er is een 

reserveringssysteem voor het reserveren van werkplekken. Door zoveel mogelijk digitaal te werken 

en bestanden centraal op een omgeving op te slaan wordt IT ingezet om printen te reduceren. 

 

Domein 4 Vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT 

Het vierde domein heeft een score van 3,7 en is ‘gedefinieerd’. De casusorganisatie zit in een 

transformatie waarbij het bedrijf steeds meer gaat kijken naar waarde. De Groene IT waarden zijn 

echter nog niet opgenomen in de business case. De casusorganisatie heeft grote ambities om 

klimaat neutraal te opereren. De bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd door de inzet van 

robotics en Artificial Intelligence om op basis van data betere beslissingen te kunnen nemen. En er 
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wordt gebruik gemaakt van voice technologie gebaseerd op artificial intelligence engines voor het 

automatiseren en digitaliseren van processen. 

 

6.1.4. E4 Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel 

eruit voor de verzekeringssector? 
Het definitieve Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is opgesteld na de 

aanpassingen die zijn gedaan op basis van de interviews met de respondenten. In paragraaf 6.1.1. en 

6.1.2. is aangegeven welke aanpassingen er zijn verwerkt in het model. Het definitieve model is 

opgenomen in bijlage 11. 

 

 

6.1.5. Reflectie 
In paragraaf 4.4 zijn de onderwerpen betrouwbaarheid, validiteit en ethiek al besproken, 

voorafgaand aan het onderzoek. In deze paragraaf wordt aangegeven welke stappen er in het 

onderzoek zijn genomen om de betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen en om een ethisch 

verantwoord onderzoek uit te voeren. En de beperkingen van het onderzoek worden toegelicht.  

 

Beperkingen van het onderzoek 

Vanwege de beperkte tijd kon de onderzoeker niet uitgebreid over de resultaten discussiëren. Een 

tweede interview op basis van de uitgewerkte verslagen zou meer feedback en diepgang hebben 

opgeleverd. Ook tijdens de interviews was er een beperkte tijd voor discussie of extra uitleg.  

Als de onderzoeker meer tijd had gehad om over de resultaten te discussiëren, was hiermee de 

waarde van de uitkomsten gestegen en was de betrouwbaarheid hoger. De interviews zijn allemaal 

afgenomen via Microsoft Teams vanwege de beperkte mogelijkheden om op kantoor te werken 

door COVID-19.  

De aanpassingen van het Groene IT volwassenheidsmodel zijn niet met de respondenten besproken 

door de beperkte beschikbare tijd. 

 

Interne validiteit 

Interne validiteit verwijst naar de mate waarin bevindingen kunnen worden toegeschreven aan de 
interventie die wordt onderzocht in plaats van aan gebreken in de onderzoeksopzet (Saunders et al., 
2019, P215). 
Voor de opzet van het theoretische kader en het Groene IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector is gebruik gemaakt van peer-reviewed literatuur. 
De gegevens zijn verzameld door het afnemen van semigestructureerde interviews met een vaste 
vragenlijst. De respondenten zijn geselecteerd op basis van criteria (zie paragraaf 4.2) en 
vertegenwoordigen samen de benodigde kennis en vaardigheden om een relevante bijdrage te 
leveren aan het voorgestelde model. Uit de interviews is gebleken dat één respondent vanuit zijn 
expertise niet in staat was om het hele model in te vullen. Voor één component was geen van de 
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respondenten in staat om het volwassenheidsniveau te bepalen. De selectiecriteria voor de selectie 
van de respondenten waren niet goed genoeg om het hele model te kunnen invullen.  
 
De achtergrondinformatie (een informatiebrief met daarin een korte beschrijving van groene IT en 
het doel van het interview), de interviewvragen en het Groene IT volwassenheidsmodel zijn voor het 
interview toegestuurd, wat de respondent de kans gaf om van tevoren over zijn/haar antwoorden na 
te denken. Tijdens de interviews bleek dat niet alle respondenten deze achtergrondinformatie 
hadden gelezen. Of het model niet hadden gevuld vooraf aan het interview. 
De interviewverslagen zijn na afloop aan de respondenten voorgelegd om na te gaan of hetgeen erin 
staat klopt met wat de geïnterviewden wilden zeggen. Deze verslagen zijn allemaal goedgekeurd. 
 

Externe validiteit 

Met externe validiteit wordt bedoeld of de onderzoeksresultaten van een studie te generaliseren 
zijn naar andere relevante contexten (Saunders et al., 2019, P216). 
De binnen de casusorganisatie gebruikte IT en processen worden door vrijwel alle verzekeraars 
gebruikt. Hiermee is het risico laag dat de casusorganisatie niet representatief is voor de 
verzekeringssector.  
Wel kan onderzoek worden gedaan met andere verzekeraars wat de validiteit binnen de sector zal 

versterken. 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid verwijst naar replicatie en consistentie, als een onderzoeker in staat is om een 

eerder onderzoek te repliceren en dezelfde bevindingen te bereiken, dan zou dat onderzoek als 

betrouwbaar worden beschouwd (Saunders et al., 2019, P.213). De stappen voor het ontwikkelen 

van een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector zijn onderbouwd vanuit de 

literatuur en vastgelegd.  Alle zes interviews zijn op dezelfde manier afgenomen. Elke respondent 

heeft voor het interview dezelfde informatie ontvangen (een informatiebrief met daarin een korte 

beschrijving van groene IT en het doel van het interview, de interviewvragen en het Groene IT 

volwassenheidsmodel). En elke respondent heeft dezelfde interviewvragen beantwoord. De 

interviews zijn allemaal op dezelfde manier afgenomen via Microsoft Teams. De interviews zijn 

opgenomen en verwerkt tot gespreksverslagen. Deze gespreksverslagen zijn ter review voorgelegd 

aan de respondenten om eventuele verkeerde interpretaties te voorkomen. Alle gespreksverslagen 

zijn goedgekeurd.  

 

Ethische aspecten 

Onderzoeksethiek gaat over de mate waarin de rechten van respondenten in acht worden genomen 

binnen de uitvoering van een onderzoek. Dit zijn ethische standaarden die bepaald zijn uit sociale 

normen en ethische codes binnen verschillende onderzoeksvelden (Saunders et al., 2019, P252). Alle 

respondenten hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan het onderzoek en zijn vooraf 

geïnformeerd over het doel van het onderzoek en het onderwerp en de rechten van de deelnemers. 

Alle respondenten hebben het formulier informed consent doorgenomen en ondertekend voor 

akkoord of per e-mail bevestigd dat ze akkoord zijn. Alle gegevens die in het onderzoek zijn 

verzameld worden vertrouwelijk behandeld. De resultaten uit de interviews worden openbaar 

gemaakt, maar zijn niet meer te herleiden naar een bepaald persoon. Opnames van de interviews 
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worden niet gedeeld en verwijderd nadat het onderzoek is afgerond. De geanonimiseerde 

gespreksverslagen en ingevulde modellen worden op een vertrouwelijke opslag bij de OU bewaard. 

 

6.2. Conclusies 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een Groene IT volwassenheidsmodel voor de 
verzekeringssector. Hiermee krijgt de verzekeringssector inzicht in de stand van zaken van de 
volwassenheid op gebied van Groene IT. De hoofdvraag uit dit onderzoek is: Hoe ziet een Groene IT-
volwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector? 
 
In dit onderzoek is een Groene IT volwassenheidsmodel ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek 
en een validatie met experts van de casusorganisatie. Het model bestaat uit vier domeinen ‘Groene 
IT in de organisatie’, ‘Vergroenen van IT’, ’Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT’ en 
‘Vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT’. Het doel van het Groene IT 
volwassenheidsmodel is om de casusorganisatie inzicht te geven in de huidige stand van zaken op 
het gebied van Groene IT. De organisatie krijgt zo inzicht in de sterke en zwakke punten en kan hier 
verdere acties of verbeteringen op doorvoeren.  
Dit model is gevalideerd met experts uit de verzekeringssector. Op basis van de semi 
gestructureerde interviews zijn er aanpassingen voorgesteld door de respondenten. Er is een 
aanpassing voorgesteld om uitbesteding als apart domein op te nemen, verder zijn er aanpassingen 
voorgesteld voor het toevoegen van componenten. Voor de bruikbaarheid moeten de 
omschrijvingen van de volwassenheidsniveaus worden aangepast naar het Nederlands en zou het 
model een uitleg moeten geven van de termen en definities. De bruikbaarheid zou ook verbeteren 
als er voor elk domein eerst een korte uitleg komt over de inhoud. 
 
 
 

6.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Op basis van de resultaten en conclusies van dit onderzoek, worden de volgende acties aanbevolen 

voor de praktijk. Het gevalideerde Groene IT volwassenheidsmodel kan door de verzekeraar worden 

in gezet om de huidige stand van zaken op het gebied van Groene IT te verbeteren. Intern kan de 

casusorganisatie de bewustwording van Groene IT verhogen door onder andere scholing en 

voorlichting. Door het Groene IT beleid verder uit te werken en Groene IT onderdeel te maken van 

elke business case zal de bewustwording verhoogd worden en zullen er keuzes worden gemaakt op 

basis van Groene IT beleid en niet zoals nu op basis van kostenbesparing of operational excellence. 

Verder is het een aanbeveling om steeds beter te meten om duurzaamheidsdoelstellingen en 

Groene IT maatregelen continu te verbeteren. Als laatste kan IT worden ingezet voor data analyses 

om de meest uitdagende duurzaamheidsdoelstelling waar te kunnen maken: een klimaatneutrale 

verzekeringsportefeuille.  
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6.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
 

 
Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen voor verder onderzoek. 

• De aanpassingen die zijn gedaan aan het model moeten worden gevalideerd. Het 
aangepaste model is niet opnieuw gevalideerd bij de respondenten.  

• Een breder onderzoek bij andere verzekeraars zorgt voor grotere externe validiteit en 
volledigheid. Het model kan hier mee verder worden verbeterd en verfijnd.  

• Een mogelijke toevoeging aan het model is om de uitbesteding van IT als een apart domein 
op te nemen. Verzekeraars maken steeds meer gebruik van uitbesteding op gebied van 
datacenters, werkplekken, cloud en (netwerk)apparatuur.  

• Door respondenten wordt aangegeven dat IT steeds belangrijker wordt als enabler om data 
aan te leveren voor het meten en sturen op duurzaamheidsdoelstellingen. Ook de ambitie 
om in 2040 een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille te hebben en dit ook te kunnen 
berekenen is voor IT de meest uitdagende duurzaamheidsdoelstelling. In een 
vervolgonderzoek kan dit in een toekomstig model worden opgenomen. 

• Een mogelijke toevoeging van de component inhuur van personeel, dit kan in een 

vervolgonderzoeken eventueel worden meegenomen in een apart domein voor de 

uitbesteding van IT. 

• Een mogelijke toevoeging van de component circulariteit, in een vervolgonderzoek kan 

verder literatuuronderzoek worden verricht naar het begrip circulariteit. 

• Een mogelijke toevoeging van het verbruik van werkplek (rand)apparatuur, in een 

vervolgonderzoek kan dit component verder worden vormgegeven. 

• Een mogelijke toevoeging is het component ESG criteria. Deze worden in de 

verzekeringssector onder andere gebruikt voor beleggingen om daarmee een 

klimaatneutrale beleggingsportefeuille op te bouwen. In een vervolgonderzoek kan worden 

bepaald of en waar ESG criteria als component opgenomen kan worden. 

• Het toepassen van een verdeelsleutel, wegen alle componenten even zwaar? Dit is een 
vraag die kan worden meegenomen in een vervolgonderzoek. 
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Bijlage 1 Beschrijving van de primaire verzekeringsprocessen 
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Figuur 11: Primaire processen van de verzekeraar 

De primaire processen bestaan uit: 

• Verkennen en analyseren markt, analyseren van trends, klantsegmenten, productbehoefte 

en het ontwikkelen van een marktstrategie. 

• Managen propositie is het ontwikkelen en beheren van een propositie (gehele 

propositiecyclus). 

• Managen producten en diensten is het ontwikkelen en beheren van producten diensten 

(gehele propositiecyclus). 

• Bewerken markt (marketing) heeft als primair doel om de verkoop van de producten te 

bevorderen vanuit de klantbehoefte. 

• Inkopen primair heeft als primair doel het scherp inkopen van producten en diensten van 

ketenpartners, die mogelijk maken dat de verzekeraar op haar beurt de haar - met de 

eindklant gecontracteerde - producten en diensten kan leveren volgens een van tevoren 

gecontacteerd niveau en vastgestelde prijs. 

• Oriënteren is het ondersteuning van het oriëntatieproces van de klant. 

• Adviseren, n.a.v. een (advies-)vraag van de eindklant, intermediair of medewerker vanuit het 

bancaire distributiekanaal wordt het proces Adviseren gestart. Onderdeel van bedrijfsproces 

Product Verkopen. Om te kunnen adviseren valt dit hoofdproces uiteen in de volgende 

werkprocessen: Gegevens verzamelen, Gegevens vastleggen, gegevens analyseren, Advies 

opstellen, Advies communiceren aan de degene die om advies heeft gevraagd. Resultaat van 

het advies vastleggen. Het kan ook om een oriënterend advies gaan. 

• Verkopen is het verkopen van een verzekerings-/bankpropositie via de directe, bank of 

intermediaire kanalen. 

• Servicen distributiepartner is het ondersteunen van de distributiepartner of intermediair bij 

het verkopen van producten en het beheren en beëindigen van lopende contracten. 

• Servicen eindklant is het ondersteunen van de eindklant bij het kopen van producten en het 

muteren en beëindigen van lopende contracten. 

• Contractvoeren/ beheren is het proactief beheren van het contract met als doel 

klanttevredenheid en klantbehoud. 

• Managen claims, o.b.v. een schademelding of melding via een zorgdeclaratie wordt een 

beroep gedaan op de verplichting die de verzekeraar via propositie is aangegaan met de 

klant. Na het registreren en toewijzen van een claim aan een of meerdere deelcontracten, 

wordt via een aantal processtappen de Schadeafhandeling van een propositie uitgevoerd. 

Het claimen is op haar beurt vaak de trigger voor het proces Uitkeren. Het claimen kan ook 

resulteren in het niet of gedeeltelijk toekennen van een claim. Aanleiding kan ook het 

verstrijken van een bepaalde periode zijn bij een langlopende claim. De claim wordt dan 

opnieuw afgehandeld. 
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Bijlage 2 Lijst van kernartikelen 

Tabel B 1: lijst met kernartikelen op basis van voorgaande afstudeerders 

Onderwerp Auteur(s) Titel Jaar 

Groene IT (Molla et al., 2011) The green IT readiness (G-readiness) of 
organizations: An exploratory analysis of a 
construct and instrument 

2011 

Groene IT 
 

(Hilty et al., 2015) ICT for Sustainability: An Emerging Research Field 
BT  -ICT Innovations for Sustainability 

2015 

Groene IT 
 

(Murugesan, 2012) Harnessing Green IT: principle and practices 2012 

Groene IT (Khor et al., 2015) Bridging the Gap of Green IT/IS and Sustainable 
Consumption 

2015 

Groene IT (Mickoleit, 2010) Greener and Smarter: ICTs, the Environment and 
Climate Change 
 

2010 

Groene IT (Hankel et al., 2018) A Systematic Literature Review of the Factors of 
Influence on the Environmental Impact of ICT. In 
Technologies 

2018 

Groene IT Global e-
Sustainability 
Initiative. (2015) 

SMARTer2030-ICT Solutions for 21st Century 
Challenges. 

2015 

Groene IT (Loeser, 2013) Green IT and Green IS: Definition of Constructs 
and Overview of Current Practices Completed 
Research Paper Green IT and Green IS: Definition 
of Constructs and Overview of Current Practices 

2013 

Groene IT 
 

(Radu, 2017) Green cloud computing: A literature survey 2017 

Volwassenheidsmodel (Pöppelbuß et al., 
2011) 

What makes a useful maturity model? A 
framework of general design principles for 
maturity models and its demonstration in business 
process management. 

2011 

Volwassenheidsmodel 
 

(Becker et al, 2009) Developing Maturity Models for IT Management 2009 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Hankel et al., 2017) Green ICT Assessment for Organisations. 2017 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

Donnellan et al., 
2011) 

A capability maturity framework for sustainable 
information and communication technology 

2011 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Hankel et al., 2014) A Maturity Model for Green ICT: The case of the 
SURF Green ICT Maturity Model 

2014 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Buchalcevova, 
2015) 

Green ICT Maturity Model for Czech SMEs 2015 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Lautenschutz et al., 
2018) 

A Comparative Analysis of Green ICT Maturity 
Models 

2018 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Hubers, 2019) Green ICT Maturity Model in the supermarket 
logistics sector 

2019 



 

52 
 

Onderwerp Auteur(s) Titel Jaar 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Park et al., 2012) Assessing and managing an organization’s Green IT 
Maturity 

2012 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Meertens, 2020) Green ICT Maturity Model for Insurance 2020 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Philipson, 2010) A Green ICT Framework -Understanding and 
Measuring Green ICT 

2010 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 
 

(Curry et al., 2012) Understanding the maturity of sustainable ICT 2012 

Volwassenheidsmodel 
voor Groene IT 

(Uddin et al., 2012) Energy efficiency and low carbon enabler green IT 
framework for data centers considering green 
metrics. 

2012 
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Bijlage 3 Resultaten forward snowballing 

In tabel B 2 is voor elke onderzoeksvraag aangegeven welke nieuwe literatuur er is gevonden op 

basis van de bestaande literatuur.  

Tabel B 2 nieuwe literatuur op basis van forward snowballing 

Nr. Onderzoeks-
vraag 

Auteur(s) Titel Jaartal 

Op basis van: Molla et al., (2011)   

1 L1 en L2 Asadi, S., & Dahlan, H. M. (2017) Organizational research in the field of Green IT: A 
systematic literature review from 2007 to 2016 

2017 

Op basis van: (Hilty et al., 2015)   

2 L1 en L2 Lange, S., Pohl, J., & Santarius, T. 
(2020) 

Digitalization and energy consumption. Does ICT 
reduce energy demand? 

2020 

3 L1 en L2 Bieser, J. C., & Hilty, L. M. (2018) Assessing indirect environmental effects of 
information and communication technology (ICT): A 
systematic literature review 

2018 

4 L1 en L2 Saunila, M., Nasiri, M., Ukko, J., & 
Rantala, T. (2019) 

Smart technologies and corporate sustainability: The 
mediation effect of corporate sustainability strategy. 

2019 

Op basis van:  (Murugesan, 2012)    

5 L1 en L2 Nash, K., & Wakefield, R. L. 
(2021) 

The Role of Identity in Green IT Attitude and Intention 2021 

Op basis van:  (Khor et al., 2015)   

6 L1 en L2 Patón-Romero, J. D., Baldassarre, 
M. T., Piattini, M., & García 
Rodríguez de Guzmán, I. (2017) 

A governance and management framework for green 
IT 

2017 

7 L1 en L2 Singh, M., & Sahu, G. P. (2020) Towards adoption of Green IS: A literature review 
using classification methodology 

2020 

8 L1 en L2 Paliwal, P., & Kumar, D. (2018) Green IT and Environmental Sustainability Issues 2018 

9 L1 en L2 Dao, V. T., & Abraham, T. (2021) An Empirical Examination of the Use of IS-enabled 
Sustainability Initiatives Across the Integrated 
Sustainability Framework* 

2021 

Op basis van: (Mickoleit, 2010)   

10 L1 en L2 Gonel, F., & Akinci, A. (2018) How does ICT-use improve the environment? The case 
of Turkey 

2018 

Op basis van:  (Hankel et al., 2018)   

11 L1 en L2 Hankel, A., Heimeriks, G., & Lago, 
P. (2019) 

Green ICT Adoption Using a Maturity Model 2019 

Op basis van:  (Hankel et al., 2014)   

12 L4 Hankel, A., & Lago, P. (2016, 
November) 

How organisations can assess and improve their green 
ICT activities in a standard and efficient way 

2016 

13 L4 Patón-Romero, J. D., Baldassarre, 
M. T., Rodríguez, M., Runeson, P., 
Höst, M., & Piattini, M. (2021) 

Governance and Management of Green IT: A Multi-
Case Study 

2021 

Op basis van:  (Buchalcevova, 2015)   

14 L4 Patón-Romero, J. D., Baldassarre, 
M. T., Toval, A., Rodríguez, M., & 
Piattini, M. (2021) 

Auditing the governance and management of green IT 2021 
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Bijlage 4 Score van GITMMs op de ontwerpprincipes 

In deze bijlage wordt in tabel B3 aangegeven hoe de Groene IT volwassenheidsmodellen worden 

gescoord op de ontwerpprincipes. Als een ontwerpprincipe voorkomt in een volwassenheidsmodel 

dan krijgt deze een waarde van 1. De totaalscore wordt bepaald door de scores voor de 

ontwerpprincipes bij elkaar op te tellen. Hiervoor zijn de basis en voorschrijvende ontwerpprincipes 

van Pöppelbuß gebruikt, zie paragraaf 3.3.3, (Pöppelbuß & Röglinger, 2011). 

Tabel B 3 score van ontwerpprincipe van Pöppelbuß per Groene IT volwassenheidsmodel 
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DP 1.1 Zijn er domeinen gedefinieerd? 1 1 1 1 1 1 1 1 

Doel van gebruik is vastgesteld 1 1 1 1 1 1 1 1 

De doelgroep gedefinieerd  1 1 1 1 1 1 1 1 

klasse van entiteiten die worden 
onderzocht zijn beschreven 

1        

Differentiatie van gerelateerde 
volwassenheidsmodellen zijn beschreven  

1 1 1  1 1 1 1 

Is het model empirisch gevalideerd? 1 1 1 1 1 1 1 1 

DP1.2 Volwassenheid en dimensies van 
volwassenheid zijn gedefinieerd 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Volwassenheidsniveaus en 
ontwikkelpaden zijn gedefinieerd 

1 1 1    1  

De beschikbare volwassenheidsniveaus 
zijn gedefinieerd 

1 1 1 1   1  

Onderbouwing van de theorie voor de 
volwassenheidsniveaus  

1 1 1 1   1  

DP1.3 Zijn de centrale constructies gerelateerd 
aan het domein van het 
volwassenheidsmodel? 

1 1 1 1     

DP1.4 De documentatie moet geschikt zijn voor 
de doelgroep 

1 1  1   1  

DP3.1 Bij voorschrijvende modellen omvat elk 
volwassenheidsniveau de maatregelen 
die nodig zijn om een volgend niveau te 
behalen 

1 1       

DP3.2 Toelichting van relevante doelstellingen 
voor verbetermaatregelen 

1 1       

Toelichting op relevante factoren die van 
invloed zijn op verbetermaatregelen 

1 1       

Onderscheid tussen een externe 
rapportage en een intern 
verbeterperspectief is beschreven 

1 1       

DP3.3 Advies over de selectie van 
verbetermaatregelen, het beoordelen 
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van variabelen, het concretiseren en 
aanpassen van verbetermaatregelen en 
over het aanpassen en configureren van 
de beslissingsberekening zelf.  
 

Totaal 
score 

 16 15 10 9 6 6 10 6 
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Bijlage 5 Het Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector, met bronvermelding.  

Achter de bronvermelding van Molla et al. (2011) bij de componenten zijn de nummers van de stellingen van Molla waarvan ze zijn afgeleid vermeld. 

Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
No 

intention 
1 

Initial 
2 

Replicable 
3 

Defined 
4 

Managed 
5 

Optimized 
weet ik 

niet 

1. Groene IT in 
de organisatie 

1.1 Houding 
(Molla et al.,2011):   

1.1.1 Reputatie 
(Gomez-Truijillo et al., 
2020)  

Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te 
zijn naar afnemers, leveranciers en medewerkers 

              

1.1.2  Wet- regelgeving 
(Molla et al.,2011): 3A  

Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan 
wet- en regelgeving betreffende de uitstoot van 
broeikasgassen               

1.1.3  Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen (MVO) 
(Molla et al.,2011):   

Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen 

              

1.1.4  Terugbrengen 
ecologische voetafdruk = 
milieuzorg 
(Glasbergen et al., 1991)  

Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu (lucht, 
grond, water) zo min mogelijk te belasten 

              

1.1.5  Groene IT 
(Molla et al.,2011): 4G  

Ons bedrijf is zich er van bewust dat IT ingezet kan 
worden om de ecologische voetafdruk te 
verminderen               

1.2 Beleid 
(Molla et al.,2011):   

1.2.1  MVO 
(Molla et al.,2011) 4A  

Ons bedrijf heeft een MVO beleid ontwikkeld 

             

1.2.2  Terugbrengen 
ecologische voetafdruk = 
milieuzorg 
(Glasbergen et al., 1991)  

Ons bedrijf heeft beleid om de ecologische voetafdruk 
te verminderen               

Ons bedrijf is bezorgd over de ecologische voetafdruk 
van haar IT-leveranciers               

1.2.3.  Groene IT als 
onderdeel van 
milieuzorg 
(Molla et al.,2011) 4J  

Ons bedrijf heeft een 'groen IT beleid' ontwikkeld 

              

Omvat dit beleid: woon-werkverkeer, vliegreizen, 
thuiswerken, verdelen van kantoorruimte, inrichting 
gebouw               

1.3 Governance 
(Molla et al.,2011):   

1.3.1  Doelen 
(Molla et al.,2011): 7A / 7B  

Ons bedrijf heeft reductiedoelstellingen voor 
energiegebruik               
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Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
No 

intention 
1 

Initial 
2 

Replicable 
3 

Defined 
4 

Managed 
5 

Optimized 
weet ik 

niet 

Ons bedrijf heeft een doelstelling voor gebruik van 
groene stroom 

             

1.3.2  Taken en 
verantwoordelijkheden 
(Molla et al.,2011): 7E  

In ons bedrijf speelt de CIO een belangrijke rol bij 
initiatieven op het gebied van groene IT 

              

1.3.3  Budget 
(Molla et al.,2011): 7F  

In ons bedrijf is groene IT is onderdeel van iedere 
business case 

              

1.3.4  Meten en 
bijstellen 
(Páton-Romero et al., 2019)  

Ons bedrijf maakt gebruik van prestatierapporten, 
duurzaamheidscriteria om geïmplementeerde Groene 
IT maatregelen continu te verbeteren.                

1.4 Toepassen in de 
praktijk 
(Molla et al.,2011):   

1.4.1  Opleiding 
(Glasbergen et al., 1991)  

In ons bedrijf worden of zijn medewerkers opgeleid 
op het gebied van groene IT 

              

1.4.2  Interne 
voorlichting 
(Glasbergen et al., 1991)  

In ons bedrijf brengen wij via interne voorlichting 
medewerkers op de hoogte van nieuwe inzichten op 
het gebied van groene IT               

1.4.3  Inkoop 
(Molla et al.,2011): 5B  

Ons bedrijf geeft bij inkoop van IT-gerelateerde 
middelen de voorkeur aan leveranciers die bewust 
bezig zijn met 'groen'                

1.4.4  Sourcing 
(Molla et al.,2011): 5A  

Ons bedrijf geeft bij sourcing van IT-gerelateerde 
middelen de voorkeur aan leveranciers die bewust 
bezig zijn met 'groen'  

              

1.4.5  Meetprogramma 
(Molla et al.,2011): 3A  

Ons bedrijf meet het energieverbruik, de CO2 
footprint en de Green House Gas emissies 

              

1.4.6  E-waste 
(Molla et al.,2011): 3I  

In ons bedrijf worden IT-middelen 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               

                      

2. Vergroenen 
van IT 

2.1 Inkoop 
datacentrum, 
Huisvesting 

2.1.1  Energiebron, 
operatie 
(Hankel, et al., 2015)   

Het datacentrum maakt gebruik van duurzame 
energiebronnen (zoals groene stroom) en de 
configuratie van temperatuur en luchtvochtigheid zijn               
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Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
No 

intention 
1 

Initial 
2 

Replicable 
3 

Defined 
4 

Managed 
5 

Optimized 
weet ik 

niet 
(Hankel, et al., 2015)   geoptimaliseerd voor zo laag mogelijk energiegebruik 

gebalanceerd met wat apparatuur aan kan. 

2.1.2  Monitoring en 
bewustzijn 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf krijgt rapportages over het gebruik van 
duurzame energiebronnen en de energie-efficiëntie 
van de ingekochte datacentrumcapaciteiten               

2.2 Inkoop 
datacentrum, IT-
apparatuur 
(Hankel, et al., 2015)   

2.2.1  Hardware 
capaciteit 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf kan de hardware die nodig is dynamische 
aanpassen (inkopen) aan de vraag 

              

2.2.2  Aan/ uitschakelen 
van apparaten 
(Hankel, et al., 2015)  

in het datacentrum worden ongebruikte apparaten 
automatische uitgezet 

              

2.2.3  Utiliteit 
(Hankel, et al., 2015)  

De apparaten in het datacentrum worden optimaal 
benut door o.a. virtualisatie 

              

2.2.4  Asset 
management 
(Hankel, et al., 2015)   

Het datacentrum maakt gebruik van asset 
management voor een minimale impact op het milieu 

              

2.3 Inkoop 
datacentrum, opslag 
(Hankel, et al., 2015)  

 
  

2.3.1  Data opslag 
optimalisatie 
(Hankel, et al., 2015)  

De infrastructuur voor dataopslag is energie efficiënt 
en heeft een fysieke capaciteit die de daadwerkelijke 
opslag behoefte dekt met een minimale overhead. 
Additionele capaciteit kan naar behoefte worden 
opgeschakeld               

2.4 Netwerk 
(Hankel, et al., 2015)   

2.4.1  Configuratie 
apparatuur 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf heeft netwerk apparatuur volledig 
energie-efficiënt geconfigureerd 

              

2.4.2  Routing 
(Hankel, et al., 2015)   

In ons bedrijf is de routering van netwerkverkeer 
volledig energie-efficiënt  

              

2.4.3  
Netwerkarchitectuur 
(Hankel, et al., 2015)  

In ons bedrijf is de netwerkinfrastructuur volledig 
geoptimaliseerd om een zo laag mogelijke impact op 
het milieu te hebben               

2.4.4  Asset 
management 
(Hankel, et al., 2015)  

In ons bedrijf zorgen we ervoor dat de nieuwe 
apparatuur significant energie-efficiënter is dan 
huidige apparatuur.                

2.4.5  Monitoring en 
bewustzijn 
(Hankel, et al., 2015)  

In ons bedrijf vindt systematisch en gedetailleerd 
monitoring van energie- en materiaalgebruik plaats 
binnen de netwerkinfrastructuur en er wordt               
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Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
No 

intention 
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2 

Replicable 
3 

Defined 
4 

Managed 
5 

Optimized 
weet ik 

niet 

regelmatig feedback gegeven aan de organisatie om 
waar mogelijk te optimaliseren.  

2.5 Werkplek, 
apparatuur 
(Hankel, et al., 2015)  

2.5.1  Geleverde 
apparatuur 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf houdt de uitgifte van werkplekapparatuur 
zo minimaal mogelijk 

              

2.6 Werkplek, 
powermanagement 
(Hankel, et al., 2015)   

2.6.1  
Energiebesparende 
toepassingen 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf zet ongebruikte apparatuur automatisch 
uit (na een periode van inactiviteit).  

              

2.7 Werkplek, 
printer 
(Hankel, et al., 2015)   

2.7.1  Secundaire 
resources 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf print zo min mogelijk en het gebruik van 
secundaire middelen (als papier en toners) wordt 
geminimaliseerd               

2.7.2  Geleverde printers 
(Hankel, et al., 2015)  

 
  

Ons bedrijf print zo groen mogelijk, apparatuur 
voldoet aan de nieuwste milieustandaarden.  
Ongebruikte apparatuur wordt automatisch 
uitgeschakeld               

2.7.3  Monitoring en 
bewustzijn 
(Hankel, et al., 2015)   

Ons bedrijf monitort het gebruik  van de printers en is 
zich bewust van het gebruik van secundaire middelen 
zoals papier en toners. Monitoring en feedback wordt 
gebruikt om verder te optimaliseren               

2.8 Werkplek, 
software 
(Hankel, et al., 2015)   

2.8.1  Inkoop  van 
software en software 
ontwikkeling 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf vindt energie- en materiaal efficiëntie 
(bijv. hardware requirements) een belangrijke factor 
bij het ontwikkelen of inkopen van IT services 
(software).               

2.8.2.  Configuratie 
(Hankel, et al., 2015)   

Ons bedrijf vindt energie- en materiaal efficiëntie 
(bijv. hardware requirements) een belangrijke factor 
bij het configureren van IT services (software).               

2.8.3  Asset 
management 
(Hankel, et al., 2015)  

Ons bedrijf houdt rekening met de energie-efficiëntie 
bij de life cycle van software 

              

2.8.4  Optimalisatie 
(Hankel, et al., 2015)   

Ons bedrijf zoekt actief naar nieuwe services die als 
enablers kunnen dienen voor verdere besparingen 
binnen en buiten de IT-afdeling.               

2.8.5  Monitoring en 
bewustzijn 
(Hankel, et al., 2015)   

Ons bedrijf monitort welke ICT services er draaien en 
wat ze aan infrastructuur vragen en de invloed die 
energie- en materiaal efficiëntie op het ontwikkelen, 
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configureren en inkopen van services hebben, de 
feedback die daaruit volgt is integraal onderdeel om 
verder te kunnen optimaliseren. 

                      

3. Vergroenen 
van algemene 
bedrijfs-
processen 
door IT 

3.1 Verminderen 
van reisverkeer door 
IT 
(Hankel, et al., 2015)   

3.1.1  Telewerken vereist 
specifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden 
(Rix, 2021)   

In ons bedrijf beschikken medewerkers IT-middelen 
en vaardigheden om hun reisbewegingen te 
minimaliseren? 

              

3.1.2  Werkgerelateerde 
documenten zijn op 
afstand veilig te 
gebruiken (Rix, 2021)   

Ons bedrijf faciliteert medewerkers om documenten 
veilig te gebruiken als zij telewerken 

              

3.2 Verminderen 
van ruimtegebruik 
door IT  
(Hankel, et al., 2015)   

3.2.1  
Reserveringssysteem 
voor werkplekken  
(Rix, 2021)   

Ons bedrijf beschikt over een reserveringssysteem 
voor werkplekken, zodat IT wordt ingezet om ruimtes 
efficiënter te benutten 

              

3.3 Verminderen 
van energiegebruik 
door IT  
(Hankel, et al., 2015)   

3.3.1  Toepassen 
technologie Smart 
Building  
(Rix, 2021)   

In ons bedrijf wordt IT ingezet om energiegebruik te 
reduceren voor de gehele organisatie Bijvoorbeeld 
klimaatsysteem dat wordt aangestuurd op basis van 
sensoren en het reserveringssysteem voor 
werkplekken (Smart Building). 

              

3.4 Dematerialisatie 
door IT  
(Hankel, et al., 2015)   

3.4.1  Minder papier 
(Rix, 2021)   

In ons bedrijf wordt IT ingezet om (administratieve) 
processen zoveel mogelijk te digitaliseren en/of 
dematerialiseren               

3.4.2  Minder printers 
(Rix, 2021)   

In ons bedrijf wordt IT ingezet om het printen van 
stukken zo veel mogelijk te reduceren. Documenten 
zijn beschikbaar op bijvoorbeeld SharePoint / teams               

                      

4. Vergroenen 
van sector 
specifieke 

4.1 
Materiaalgebruik 
verminderen 

4.1.1  Cloud services Ons bedrijf gebruikt Cloud services om flexibel in te 
kunnen springen op de vraag.  
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primaire 
processen 
door IT 

4.1.2  Schadeherstel Ons bedrijf maakt gebruik van een 
schadeherstelnetwerk dat zoveel mogelijk probeert 
om materialen te repareren in plaats van nieuwe 
materialen te gebruiken.               

4.1.3  Digitale zorgpas Ons bedrijf biedt klanten de zorgpas digitaal aan  

              

4.2 Reisbewegingen 
verminderen 

4.2.1  Schadeafhandeling 
op afstand 

Ons bedrijf gebruikt IT om schadeherstel op afstand, 
zodat klanten met een smartphone of tablet hun 
schade kunnen aantonen. 

              

4.3 Optimaliseren 
bedrijfsprocessen 

4.3.1 Ontwikkelen 
proposities en diensten 

Ons bedrijf houdt bij het ontwikkelen van proposities 
of diensten rekening met Groene IT. 

              

Ons bedrijf gebruikt IT om producten en diensten te 
ontwikkelen die klanten helpen bij  verduurzaming 

              

4.3.2  Ondersteunen van 
beslissingen 

Ons bedrijf gebruikt artificial intelligence om op basis 
van data het nemen van beslissingen te ondersteunen 

              

4.3.3  Robotisering Ons bedrijf gebruikt IT om beheeractiviteiten te 
robotiseren, te automatiseren en uiteindelijk te 
digitaliseren op basis van algoritmes die automatische 
beslissingen nemen en het beheer uitvoeren.               

4.3.4  Uitbetalen claims Ons bedrijf maakt gebruik van IT om schade claims 
geautomatiseerd uit te betalen. 

              

4.3.5  Verkorten van 
doorlooptijden 

Ons bedrijf gebruikt IT om doorlooptijden in 
aanvragen van klanten te verkorten door Straight 
Through Processing (automatisch verwerking zonder 
menselijke tussenkomst).               

4.4 Papierverbruik 
verminderen 

4.4.1  Communicatie 
(polis, nota's) 

Ons bedrijf gebruikt notificaties en digitale 
communicatie via een klantportaal of app, waar 
klanten hun polis of nota's kunnen inzien 
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4.4.2  Digitale 
aanlevering 

Ons bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om extra 
informatie (zoals een ID of gezondheidsverklaring) 
voor het aanvragen van een verzekering digitaal aan 
te leveren via een klantportaal of app 
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Bijlage 6 Brief respondenten 

 

Beste [voornaam respondent], 

We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoekonderzoek: een 

Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector. 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 dit onderzoek is om de vraag ‘Hoe ziet een Groene IT volwassenheidsmodel eruit voor 

de verzekeringssector’ te beantwoorden. Aan de hand van de literatuur is er een Groene IT 

volwassenheidsmodel opgesteld, in dit empirisch onderzoek zal dit model worden gevalideerd aan 

de hand van semigestructureerde interviews. 

 

2. Achtergrond van het onderzoek 

Groene IT wordt gedefinieerd als een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT op 

het milieu minimaliseren en de positieve impact van IT op het milieu optimaliseren.  

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ‘groen van IT’ en ‘groen door IT’. Groen van IT richt zich 

op optimalisatie van de gebruikte IT-middelen binnen de organisatie, zoals het verminderen van de 

CO2-uistoot door energiegebruik, hergebruik van schaarse materialen en verantwoord gaan met e-

waste (defecte en verouderde apparaten). Groen door IT betekent: door gebruik van IT zorgen dat 

processen en producten het milieu minder belasten. 

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de impact die zij hebben op het milieu en ondernemen 

acties om de negatieve impact op het milieu te verkleinen. Hierbij wordt ICT gezien als een 

belangrijke bijdrage om de CO₂-uitstoot te verminderen. Volgens een rapport van het Global e-

Sustainability Initiative, dat met name gericht is op het onderzoeken en aanpakken van 

klimaatverandering door de ontwikkeling van digitale oplossingen te versnellen, is ICT zelf 

verantwoordelijk voor 2,3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Maar ICT-oplossingen hebben ook de 

potentie om de wereldwijde CO₂-uitstoot met 16% te verminderen.  

De verzekeringssector gebruikt veel ICT en dit zal door verdere digitalisering alleen nog maar 

toenemen. Deze inzet van ICT gebruikt veel energie (bijvoorbeeld in datacenters) dat belangrijk 

bijdraagt aan de wereldwijde CO2 uitstoot. Maar ICT kan met Groene IT ook een oplossing bieden 

door de primaire bedrijfsprocessen te verbeteren om te zorgen voor positieve effecten op het 

milieu. De verzekeringssector moet dan wel weten hoe groen de IT is. Het meten van Groene IT kan 

met een Groene IT volwassenheidsmodel (‘vergelijkbaar aan het CMMI’) dat organisaties 

ondersteunt bij het realiseren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

duurzaamheidsdoelen.  

3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht? 
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Als u deelneemt aan het onderzoek plant de onderzoeker een interview in en ontvangt u het Groene 

IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars samen met de interviewvragen. U wordt gevraagd om dit 

model in te vullen voor de casusorganisatie en om de interviewvragen voor te bereiden Het 

interview wordt verwerkt in een gespreksverslag en dit ontvangt u binnen één week na het 

interview, zodat u het gespreksverslag kunt reviewen op juistheid en volledigheid en eventueel kunt 

aanvullen. De onderzoeker ontvangt graag binnen twee weken uw reactie op het verslag. 

4. Mogelijke voor- en nadelen 

Deelname aan het onderzoek vraagt ongeveer twee en een half uur van uw tijd.  Een uur om het 

model in te vullen, een uur voor het interview en een half uur voor de review van het 

onderzoeksverslag. Door deel te nemen aan het onderzoek kunt u kennis opdoen over groene IT en 

wat groene IT in uw organisatie kan betekenen en krijgt u inzicht in de volwassenheid van de groene 

IT in uw organisatie. Als u wilt kunt u het volledige 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 hebt verstrekt, in te trekken. 

6. Einde van het onderzoek 

Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer u het gespreksverslag, dat is gemaakt van het 

interview met u, heeft beoordeeld op volledigheid en juistheid. 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 zal plaatsvinden in augustus als het verslag definitief 

is.  

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 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 uw 

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 
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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 over 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. 

12. Heeft u vragen? 

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afstudeerder of de hoofdonderzoeker. 

13. Ondertekening van het toestemmingsformulier 

De onderzoeker wil graag voor 25 februari 2022 weten of u wilt deelnemen 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: Bert Jan Verweij (e-mailadres, telefoonnummer) 

Hoofdonderzoeker / afstudeerbegeleider: dr. Anda Counotte, anda.counotte@ou.nl 

 

 

Bijlage: Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek                      

 

Onderzoeksproject: Een Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 

Onderzoeksteam: Bert Jan Verweij 

 

• 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. 

mailto:anda.counotte@ou.nl
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Handtekening:   

Naam:    

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:    

Datum:    
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Bijlage 7 Overzicht met antwoorden van de respondenten over de 

bruikbaarheid van het model 

Interviewvraag R1 R2 R3 R4 R5 R6 

E 1.1. Is het 
model 
makkelijk in 
gebruik en 
nodigt uit tot 
invullen? 

Ja, de 
versie in 
Excel is 
prima om 
in te vullen 

Ja, maar 
iets meer 
toelichting 
op de 
scores 

Makkelijk in 
gebruik wel. 
Maar je zou de 
Excel kunnen 
voorzien van 
een aantal 
slimmigheidjes 

Ja Ja, het is 
laagdrempelig 

Ja, maar kijk 
goed naar de 
beschrijving 
van de 
componenten. 

E1.2. Was het 
model 
duidelijk over 
welke 
aspecten van 
Groene IT 
volwassenheid 
werden 
gemeten? 

Ja, behalve 
de term 
milieuzorg. 

Ja Ja, ik vond het 
leuk om 
meegenomen 
te worden in 
een soort van 
mental 
journey. 

Ja Ja, je hebt de 
domeinen en 
de attributen, 
die 
structureren 
het model 

Ja 

E1.3. Is het 
model 
toepasbaar 
om de Groene 
IT 
volwassenheid 
in uw 
organisatie te 
beoordelen? 

Ja Ja, de 
opzet is 
hiervoor 
geschikt. 

Ja Ja, het 
model 
laat 
zien 
waar er 
nog 
winst te 
behalen 
is. 

Ja Ja 
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Bijlage 8 Overzicht met antwoorden van de respondenten over de 

validatie van het model 

Interviewvraag R1 R2 R3 R4 R5 R6 

E2.1. Zijn de 
aangeboden 
domeinen 
voldoende?  

Ja Ja Ja Ja Je zou het 
uitbesteden 
van IT als 
een apart 
domein 
kunnen 
beschouwen. 
Of People 
nog 
toevoegen. 

Ja 

E2.2. Is elk 
attribuut 
relevant voor het 
model? 

Ja, ik heb 
niets 
gemist 

Ja Ja, maar 
wij 
hebben 
veel 
attributen 
geoutsour
cet 

Ja Ja Ja 

E2.3. Zijn 
componenten 
duidelijk en 
volledig? 

Ja, logische 
opbouw 

Ja Ja, 
absoluut 

Ja Ja, het is 
compleet 

Ja, je zou nog 
een 
component 
kunnen 
toevoegen 
over het 
verbruik van 
randapparat
uur op de 
werkplek. En 
de inhuur 
van 
personeel. 

E2.4. Is het 
gebruik van 6 
volwassenheidsni
veaus en de optie 
‘weet ik niet’ 
geschikt om de 
attributen te 
kwantificeren?  
 

Ja, maar je 
moet 
uitleggen 
wat de 
termen 
betekenen 

Ja, deze 
opzet is 
prima 

Ja, een 
schaal 
van 0 tot 
en met 5 
is prima 

Ja Ja Ja, door de 6 
niveaus 
heeft het 
model geen 
midden en 
dat maakt 
het model 
wel mooi. 

E2.5. Is het 
model actueel?  
 

Ja, maar ik 
mis het 
component 
circulariteit 

Ja Ja Ja Ja Ja 

E2.6. Is het 
model 
toekomstgericht?  

Ja Ja, maar in 
de toekomst 
wil je wel 

Ja, maar 
wel 
belangrijk 

Ja Ja Ja 
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Interviewvraag R1 R2 R3 R4 R5 R6 

 een CO2-
voetafdruk 
van de 
processen 
kunnen 
bepalen. 

om ieder 
jaar te 
kijken of 
er een 
update 
nodig is 

E2.7. Is het 
model geschikt 
voor de 
verzekeringssect
or?  

Ja Ja, wat ik 
mis heb ik 
aangegeven 

Ja 
absoluut 

Dat is 
voor mij 
lastig in 
te 
schatten 

Ja Ja 
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Bijlage 9 Citaten van de respondenten over valideren en de 

bruikbaarheid van het model 

Deze bijlage is gesorteerd op respondent. 

 Onderwerp Respon
dent 

Citaat 

 Bruikbaarheid R1 Bij de score van nul tot vijf daar staat al een betekenis bij en dat beïnvloedt 
vind ik het invullen op een of andere manier of het bemoeilijkt het invullen 

 Bruikbaarheid R1 Ik zou een score verwachten van bijvoorbeeld dat vinden we heel belangrijk 
of een beetje belangrijk of dat vinden we niet belangrijk. 

 Bruikbaarheid R1 door die domeinen, attributen en componenten maakt het wel inzichtelijk 
waar naar gevraagd wordt. 

  R1 Wat ik lastig vind is de term milieuzorg. Vaak wordt die term meer gebruikt 
in productiebedrijven, dan dat wij het zo zeer over milieuzorg hebben 

 Bruikbaarheid R1 het model geeft een goed overzicht van de scores op het gebied van Groene 
IT en de punten waar we als organisatie nog aan moeten werken. 

 Volwassenheidsniveaus R1 Je moet uitleggen wat al die termen betekenen 

 Volwassenheidsniveaus R1 je kan er voor kiezen om eerst helemaal het model helemaal uit te leggen, 
wat betekent dan initial etc. in het kader van dat model of je laat dat 
gewoon helemaal weg en je zegt 0 is helemaal niet van toepassing en 5 is 
helemaal van toepassing en de rest zit er tussen in 

 Volwassenheidsniveaus R1 De optie ‘weet ik niet’ is echt heel handig 

 Circulariteit 
component 

R1 Ik mis het begrip circulariteit, dat je bijvoorbeeld alleen nog maar 
refurbished telefoons gaat inzetten in plaats van nieuwe. 

 Componenten 
omschrijving 

R1 wat is het verschil tussen inkoop en sourcing, dat moest ik opzoeken. 

 Component 1.4 R1 Een leverancier kan heel bewust bezig zijn met zijn energieverbruik, geen 
water waste en allemaal dat soort dingen maar dat wil nog niet zeggen dat 
het product dat ze maken een circulair product is waar zo min mogelijk 
nieuwe grondstoffen voor gebruik worden. Dat moet je wat gaan 
specificeren. 

 Bruikbaarheid R2 Het model is makkelijk in gebruik, maar het zou fijn zijn als je iets meer 
toelichting krijgt op de scores van het model. En ik zou het fijn vinden om 
wat meer informatie te krijgen over de thema’s die je gaat behandelen. 
Bijvoorbeeld we gaan nu een aantal vragen behandelen over houding. Dat je 
daar iets meer in wordt meegenomen en dat je dit ook per domein aangeeft 

 Componenten 
omschrijving 

R2 Er wordt gesproken over CO2 voetafdruk, maar waar wordt daar dan precies 
mee bedoeld? Het is goed om deze termen zo goed mogelijk af te bakenen 
om zo weinig mogelijk ruis te krijgen bij de beantwoording 

 Toelichting R2 Ik mis de mogelijkheid om een toelichting te geven bij de beantwoording 
van een vraag om mijn score toe te lichten. 

 Bruikbaarheid R2 Deze kennis is verspreid binnen ons bedrijf. Als ik dan een vraag 
beantwoord, is dat dan omdat ik hier een beeld van heb of omdat je het 
feitelijk weet. Je stelt nu alle vragen aan alle rollen, geeft dit dan geen 
diffuus beeld. 

 Beleid R2 Maar ik vraag me dan af of we iets doen vanuit de intentie dat iets Groen is 
of omdat het kosten bespaart. Je kunt zaken onder duurzaamheid hangen, 
maar ze zijn gestart vanuit kostenbesparing. Het mooiste zou zijn dat je dit 
top-down vanuit een Groene IT beleid doet. Is papierbesparing dan omdat 
het bomen bespaart of omdat we dan kosten besparen. 

 Beleid R2 is de driver dan IT, dat wij dit vanuit Groene IT standpunten beslissen of 
komt het vanuit de business 

 Meten en bijstellen R2 IT wordt wel steeds meer facilitator, er is steeds meer behoefte aan data 
over duurzaamheid voor bijvoorbeeld het meten en rapporteren maar ook 
om te sturen 

 Meten en bijstellen R2 Nu zijn we daar niet op ingericht, we hebben geen duurzaamheids 
rapportagestraat. 
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 Onderwerp Respon
dent 

Citaat 

 Beleid R2 Wij willen straks meten wat de CO2 waarde van onze 
verzekeringsportefeuille is. Dit ligt nu nog niet vast in requirements en is 
een hele grote klus waar IT een facilitator kan zijn. We hebben nu in ons 
productbeleid een hoofdstuk opgenomen over de ESG factoren. 

 Beleid R2 Binnen het programma duurzaamheid hebben we drie werkstromen, 
bedrijfsvoering, beleggingen en verzekering & diensten. Bedrijfsvoering is 
het verst, beleggen zit er tussenin (die zijn al een jaar aan het meten) , maar 
verzekeren & diensten staat nog helemaal aan het begin. Maar dat is 
eigenlijk onze core business. Als je dan kijkt naar onze auto portefeuille, wat 
vinden er wij dan bijvoorbeeld van dat dit allemaal benzine en diesel auto’s 
zijn. 

 Bruikbaarheid R2 je geeft een score aan met volwassenheidniveau. Dus je kunt doelen stellen 
waar je naartoe wilt groeien, je kunt de gaps vaststellen. De opzet van het 
model is hiervoor geschikt 

 Component Wet- 
regelgeving 

R2 De vraag over wet- en regelgeving is hygiëne. Als je daar bedoelt dat we 
bijvoorbeeld de klimaatdoelen van Parijs willen halen, dan moet je dit 
anders beschrijven. Anders is deze vraag overbodig. 

 Bruikbaarheid R2 Bij de bedrijfsprocessen had ik nog wel de vraag gaat het hier nu nog over 
Groene IT of gaat het hier over operational excellence. Waar zit de link dan 
met Groen 

 Beleid R2 Alles wat je efficiënter kunt doen zorgt voor een lager voetafdruk, maar is 
ook operational excellence. 

 Beleid R2 Wat interessant is als je de voetprint van ons productieproces zou 
berekenen en dat zou meenemen in de premiestelling, businesscase. Dat is 
eigenlijk wat productiebedrijven wel doen (zoals DSM of Philips). Dan ga je 
echt naar true pricing, maar dat is voor ons nog next level 

 Bruikbaarheid R2 Ik had nog wel de twijfel omdat ik soms nog tussen defined en managed in 
zat. Soms zou ik dan wel een 3,5 willen scoren, maar dan hou je altijd wel 
met een schaalverdeling. Dat zou je dan eventueel nog in een toelichten 
kunnen aangeven 

 Toekomstgericht R2 Wat ik mis is of je van al je processen echt kunt meten wat de CO2 
voetafdruk is. Stuur je hier op, heb je een CO2 prijs. Daarmee wordt het wel 
toekomstvast 

 Bruikbaarheid R3 Het is een Excel om mee te beginnen, dus de verpakking is heel technisch. 
Het is niet duidelijk wat je moet invullen in de cellen, moet je nu een vinkje, 
een getalletje of een kruisje vullen. Dat staat er niet. 

 Bruikbaarheid R3 Wat lastig is, dat als je de definities wil snappen, het zijn nou niet termen 
die gelijk tot de verbeelding spreken, moet je echt naar een ander tabblad 
toe 

 Bruikbaarheid R3 Je zou de invulsheet kunnen voorzien van wat slimmigheidjes dat het 
gewoon voor de gebruiker wat fijner is en dat je bijvoorbeeld als je met je 
muis ergens overheen gaat er een pop up met de betekenis. 

 Bruikbaarheid R3 Het is een technisch verhaal en ik ben best technisch onderlegd, maar 
termen als domein, een attribuut en component, dat zijn termen die zijn 
heel multi interpretabel 

 Bruikbaarheid R3 een aantal termen in het Nederlands en een aantal termen in het Engels, 
want je scoring schaal die schakelt opeens naar een andere taal 

 Bruikbaarheid R3 Als ik de term replicable zie, dan betekent dit voor mij vermenigvuldigbaar. 
Dus die snap ik niet 

 Bruikbaarheid R3 Je wordt gedwongen om heel breed na te denken en vanuit verschillende 
aspecten te bekijken. Dat vond ik sterk aan het model 

 Domeinen R3 Volgens mij dekt het ook wel een hele belangrijke gebieden waar je echt 
invloed kan hebben vanuit het bedrijf op Groene  IT. Van strategie tot aan 
hoe is het geïmplementeerd dat niveau zit erin 

 Bruikbaarheid R3 dat is ook weer een  van je vervolgvragen, het ene aspect meer invloed kan 
hebben dan het andere aspect. Het is goed om daar in het model rekening 
mee te houden hoe je dat verder verwerkt. 

 Bruikbaarheid R3 Maar weegt het allemaal even zwaar of zit er nog een verschil in weging 
tussen die verschillende componenten? 
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 Onderwerp Respon
dent 

Citaat 

 Bruikbaarheid R3 Je kunt eerst een slide maken over de conceptuele opbouw die aangeeft 
naar welk blok je gaat kijken. Dan kom je daarna bij de vragen van het 
model uit 

 Domein 4 R3 Sommige dingen zijn echt heel generiek, zoals cloud services en 
schadeherstel. Een digitale zorgpas is weer heel specifiek 
Je zou vanuit de Schadeketen,  de Zorgketen, de Bankketen, de 
Hypotheekketen en de Leven & Pensioenketen meer vanuit het model van 
de value streams van ons bedrijf kijken en daar de vragen wat meer aan 
koppelen 

 Domein 2 R3 Waar ik een beetje mee worstelde, is het feit dat wij heel veel attributen die 
hier genoemd staan, geoutsourcet hebben. 
Die doen wij niet zelf, wij kopen dat gewoon in 

 Domein 2 R3 welke inkoopvoorwaarden hebben wij gesteld aan zo’n leverancier of hoe 
hebben wij een leverancier getoetst op Groene IT criteria? 

 Component inkoop R3 Ergens in een inkoopcontract, staat hopelijk dat we dat Groen hebben 
ingekocht 

 Beleid R3 Dan vertrouw ik er maar op, dat onze bedrijfsstrategieën doorvertaald 
worden naar inkoopvoorwaarden die wij stellen 

 Domein 4 R3 Dan denk ik dat je met name bij domein vier nog even goed moet kijken 
naar die hoofd value chains en of je dan ook echt alles hebt 

 Volwassenheidsniveaus R3 Gewoon tot en met 5 is prima 

 Toekomstgericht R3 Als je kijkt naar de hype cycle, de echt opkomende technieken van het nu 
dan gaat het heel erg over het inzetten van voice technologie gebaseerd op 
artificial intelligence engines voor het automatiseren en digitaliseren van 
processen 

 Toekomstgericht R3 Ik denk dat je toch echt wel ieder jaar even de thermometer erin moet 
steken om te kijken van wat zijn de laatste trends. 

 Beleid R3 We zitten in een transformatie waarbij ons bedrijf steeds meer gaat kijken 
naar waarde. Niet zozeer specifiek alleen naar Groene IT, maar de waarde 
van onze programma’s.  
Waarde is niet we denken na over het milieu, dat zit natuurlijk wel 
ingebakken in onze bedrijfsvisie en in onze strategie. 
Maar druppelt niet door naar de business case template die we toepassen 

 Bruikbaarheid R4 Het is natuurlijk een breed model en ik denk dat je wel verschillende 
disciplines nodig hebt om in zijn volledigheid goed in te kunnen vullen 

 Bruikbaarheid R4 Ik weet niet of er aan de achterkant nog een soort van verdeelsleutel zit van 
waar de meeste waarde in zit, kan me wel voorstellen dat het ene 
onderdeel misschien zwaarder weegt voor de verduurzaming dan een 
ander. Dat komt in het model niet terug bij het invullen dat een vraag 
zwaarder weegt dan een andere vraag 

 Beleid R4 Binnen onze afdeling duurzaamheid vinden we dat sowieso lastig. Om 
bepaalde initiatieven te kwantificeren in waarde of om de impact goed 
duidelijk te krijgen 

 Bruikbaarheid R4 Ja, het model laat zien waar er nog winst te behalen is. 

 Domeinen R4 Je hebt hier het onderscheid tussen het gebruik voor je core business en 
voor je interne bedrijfsvoering 

 Volwassenheidsniveaus R4 die volwassenheid niveaus. Daar zou je misschien nog iets met een definitie 
kunnen doen. Ik snap wel dat je er iets mee kan zeggen, maar je gaat dan 
toch snel naar een beetje het klassieke model denken van nul helemaal niet 
en 5 helemaal wel 

 Volwassenheidsniveaus R4 De optie ‘weet ik niet’ spreekt voor zich. Maar je zou ook kunnen zeggen, 
laat hem leeg. Uiteindelijk moet je die vragen natuurlijk wel kunnen 
invullen. Dat betekent dat die vragen dan door een andere rol moet laten 
invullen 

 Beleid R4 Waar we ook heel erg mee stoeien met wat is de definitie van  circulariteit 
van producten. Dat zijn wel dingen waar we meer mee kunnen winnen dan 
we soms realiseren. En het wordt ook steeds relevanter dat circuleren 

 Toekomstgericht R4 Als je het dan echt hebt over toekomstgericht dan is dat circulaire ook weer 
iets wat belangrijk is. 
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 Onderwerp Respon
dent 

Citaat 

 Beleid R4 We moeten ons realiseren dat we over 15 jaar bijna niet meer alles nieuw 
moeten gaan kopen 

 Componenten R5 Soms correspondeert de keuze in termen van de volwassenheidsniveaus 
niet altijd met de vraagstelling. Dit kun je voorkomen door geen gesloten 
ja/nee vragen te stellen 

 Toekomstgericht R5 Je kunt nog wat explicieter de leveranciers toevoegen. We hebben niet alle 
IT in huis, we maken gebruik van clouddiensten en uitbestedingen van IT 
componenten. Dit zou het model kunnen verrijken 

 Domein 3 R5 Als IT bijvoorbeeld stimuleert om meer thuis te werken dan heeft dit grote 
effecten op de ecologische voetafdruk van ons bedrijf. 

 Domeinen R5 Je zou het uitbesteden van IT als een apart domein kunnen beschouwen. Of 
people nog als apart domein kunnen toevoegen 

 Bruikbaarheid R5 Ik heb nog geen Groene IT volwassenheidsmodel gezien, misschien moet je 
er een tijd mee werken en dat je dan pas weet wat je nog moet toevoegen. 

 Componenten R5 Soms is het lastig omdat de vraagstelling gesloten is. Of als we iets impliciet 
doen, dan is het moeilijk om een keuze te maken. Want de mogelijke keuzes 
zegt iets over de mate van beheersing. 
Je zou dit kunnen aanpassen door de gebruiker aan te laten geven in welke 
mate iets ‘waar’ is, bijvoorbeeld van  -- - +- + ++ 

 Bruikbaarheid R5 Het model dekt goed af wat wij doen in onze klimaatdoelen. 

 Toekomstgericht R5 Je zou dan wat vragen moeten toevoegen over de voetafdruk van de 
verzekeringsportefeuille 

 Beleid R5 Hebben wij bijvoorbeeld beleid om de verzekeringsportefeuille 
klimaatneutraal te maken 

 Toekomstgericht R5 Onze ambitie om de voetafdruk van onze verzekeringsportefeuille te 
berekenen is de meest uitdagende duurzaamheidsdoelstelling. Want hier 
ontbreken op dit moment nog de wetenschappelijke grondslagen voor. IT 
moet de enablers leveren om de data analyses te kunnen uitvoeren. 

 Bruikbaarheid R6 In het model zijn er vragen die je eigenlijk niet meteen relateert aan een 
status, maar is dat meer een vraag die je met ja of nee zou moeten 
beantwoorden? 

 Bruikbaarheid R6 Je moet daar de vraagstelling net even iets anders te formuleren. 
Bij component 2.2.2 het aan / uitschakelen van apparaten, in het 
datacentrum worden ongebruikte apparaten automatische uitgezet. Dat 
lijkt me meer een antwoord van ja of nee? 

 Component inkoop R6 Wij zitten zelf met duurzaam inkopen en duurzaam is natuurlijk meer dan 
vergroenen, want daar heb je bijvoorbeeld ook inclusie bij en dat soort 
zaken 

 Bruikbaarheid R6 En ik denk dat je meerdere mensen moet interviewen om te kijken je nog 
attributen hebt gemist. 

 Domein 2 R6 Maar je zou hier bijvoorbeeld nog bij werkplek apparatuur een onderdeel bij 
kunnen maken. Dan kun je rekening houden met het verbruik van zo’n 
werkstation. Die vraag zie je wel terug bij de inkoop van datacentra 
apparatuur. Maar je ziet hem niet specifiek weer terug bij de werkplek 
apparatuur. Hier kun je een vraag stellen over het verbruik van het apparaat 
zelf. 
En misschien ook nog randapparatuur, want tegenwoordig werken de 
meeste mensen met zo’n port replicator 

 volwassenheidsniveaus R6 Alleen is het af en toe best wel lastig om een antwoord te plotten. 

 volwassenheidsniveaus R6 Je hebt natuurlijk nog wel ‘weet ik niet’, maar die mag je niet mee tellen bij 
die score van nul tot en met vijf. 

 Component inkoop R6 je hebt ook inkoop van ICT personeel. Dat is de inhuur van personeel 

 Component inkoop R6 Voor de keuze van de leverancier kan ik me voorstellen, als je naar de 
complete keten kijkt, dan zou je eigenlijk een leverancier willen hebben die 
hun personeel elektrisch of met openbaar vervoer laten rijden 

 Component inkoop R6 Wij hebben wel eens in een keer veel computers ingekocht.   
Maar wat je dan ziet over de wereld, dan gaat het eerst van Amerika naar 
Zuid-Korea, daar wordt het geassembleerd en gaat het weer terug naar 
Europa.  Dan wordt het hier weer verder geassembleerd, moet het eerst 
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 Onderwerp Respon
dent 

Citaat 

weer terug naar Amerika om te testen en dan kan het pas weer terug naar 
Europa. Dus wat je ziet is dat die hele ecologische voetafdruk, dat die wel 
heel belangrijk is, want er zitten heel veel reisbewegingen in sommige 
apparatuur. Als bedrijf zou je dan het liefst zaken doen met een met een 
partner die in Europa zit. En die ook alles in Europa laat fabriceren en ook 
halffabricaten laat maken. 
Wat ik merk is dat als we iets hard nodig hebben dat we zelf van ons 
principe afstappen. Dan wordt er gezegd stuur dit dan maar op met het 
vliegtuig, want op de trein kunnen we niet wachten. 

 Bruikbaarheid R6 Alles wat onder de 3 is, daar moet je denk ik aan gaan werken, een beetje 
afhankelijk van wat je impact is In het geheel. 

 Beleid R6 Als ik kijk naar hoe wij altijd zaken hebben gedaan was het MVO aspect of 
het Groene aspect eigenlijk van ondergeschikt belang. Dan ging het met 
name over of iets conform specificatie was en wie de goedkoopste 
aanbieder was. Dan werd er niet naar het Groene aspect gekeken. Ik denk 
dat je het wel steeds meer krijgt, dat merk ik nu ook. Maar het zit nog niet 
ingebakken in onze processen 

 Beleid R6 In het verleden hebben we vaak gezegd dat we de beste apparatuur moeten 
hebben. Dan is de initiële keuze voor bijvoorbeeld apparatuur bepalend 
voor alles wat daarna komt. 
En dat maakt het wel lastig, want dan kun je niet meer zeggen dat je het 
Groene IT aspect meeneemt in een keuze 

 Beleid R6 We hebben nog niet expliciet opgenomen dat er een component Groene IT 
in de selectiecriteria zit voor onze request for purchase. Dat is waar wij nu 
zelf aan gaan werken, maar dat staat nog wel In de kinderschoenen. 
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Bijlage 10 Ingevulde Groene IT volwassenheidsmodellen 

In deze bijlage worden de scores van alle respondenten getoond samen met de gemiddelde score 

per domein, attribuut en component. De afkorting w.i.n. geeft aan dat de respondent hier de optie 

‘weet ik niet’ heeft ingevuld. Het gemiddelde is dan gebaseerd op de ingevulde scores. 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

1.1 Houding 1.1.1  Reputatie 5 4 5 4 5 3 4,3 

1.1.2  Wet- regelgeving 5 3 5 5 5 3 4,3 

1.1.3  Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
(MVO) 

5 3 5 5 5 3 4,3 

1.1.4  Terugbrengen ecologische 
voetafdruk = milieuzorg 

5 3 5 5 5 2 4,2 

1.1.5  Groene IT 3 2 4 3 5 2 3,2 

Gemiddelde attribuut Houding 4,1 

1.2 Beleid 1.2.1  MVO 5 3 5 w.i.n. 5 3 4,2 

1.2.2  Terugbrengen ecologische 
voetafdruk = milieuzorg 

5 4 5 4 5 2 4,2 

3 w.i.n. 4 4 5 2 3,6 

1.2.3.  Groene IT als onderdeel 
van milieuzorg 

1 3 3 3 w.i.n. 2 2,4 

0 3 5 3 5 2 3 

Gemiddelde attribuut Beleid 3,5 

1.3 Governance 1.3.1  Doelen 5 4 5 4 5 4 4,5 

5 4 5 5 5 3 4,5 

1.3.2  Taken en 
verantwoordelijkheden 

w.i.n. w.i.n. w.i.n. 1 4 2 2,3 

1.3.3  Budget 0 1 0 1 0 1 0,5 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

1.3.4  Meten en bijstellen 1 w.i.n. 1 3 4 2 2,2 

Gemiddelde attribuut Governance 2,9 

1.4 Toepassen in de 
praktijk 

1.4.1  Opleiding 0 0 0 1 w.i.n. 2 0,6 

1.4.2  Interne voorlichting 1 2 0 3 3 2 1,8 

1.4.3  Inkoop 3 4 w.i.n. 4 4 2 3,4 

1.4.4  Sourcing w.i.n. w.i.n. w.i.n. 4 4 1 3 

1.4.5  Meetprogramma 5 4 5 3 4 4 4,2 

1.4.6  E-waste 4 w.i.n. w.i.n. 5 4 2 3,8 

Gemiddelde attribuut Toepassen in de praktijk 2,8 

Gemiddelde van domein Groene IT in de organisatie  3,3 

2.1 Inkoop 
datacentrum, 
Huisvesting 

2.1.1  Energiebron, operatie 5 w.i.n. w.i.n. 4 5 w.i.n. 4,7 

2.1.2  Monitoring en bewustzijn 5 w.i.n. w.i.n. 4 4 4 4,3 

Gemiddelde attribuut Inkoop datacentrum, huisvesting 4,4 

2.2 Inkoop 
datacentrum, IT-
apparatuur 

2.2.1  Hardware capaciteit w.i.n. w.i.n. 5 w.i.n. 5 1 3,7 

2.2.2  Aan/ uitschakelen van 
apparaten 

w.i.n. w.i.n. 3 4 w.i.n. w.i.n. 3,5 

2.2.3  Utiliteit w.i.n. w.i.n. 5 4 5 3 4,3 

2.2.4  Asset management w.i.n. w.i.n. 3 5 4 w.i.n. 4 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

Gemiddelde attribuut Inkoop datacentrum, IT-apparatuur 3,9 

2.3 Inkoop 
datacentrum, 
opslag 

2.3.1  Data opslag optimalisatie w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 5 1 3 

Gemiddelde attribuut Inkoop datacentrum, opslag 3 

2.4 Netwerk 2.4.1  Configuratie apparatuur w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 1 1 

2.4.2  Routing w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 2 2 

2.4.3  Netwerkarchitectuur w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 2 2 

2.4.4  Asset management w.i.n. w.i.n. w.i.n. 3 4 2 3 

2.4.5  Monitoring en bewustzijn w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. geen 

Gemiddelde attribuut Netwerk 2,3 

2.5 Werkplek, 
apparatuur 

2.5.1  Geleverde apparatuur w.i.n. w.i.n. 5 2 5 w.i.n. 4 

Gemiddelde attribuut Netwerk, apparatuur 4 

2.6 Werkplek, 
powermanagement 

2.6.1  Energiebesparende 
toepassingen 

0 w.i.n. w.i.n. w.i.n. 4 w.i.n. 2 

Gemiddelde attribuut Werkplek, powermanagement 2 

2.7 Werkplek, 
printer 

2.7.1  Secundaire resources 3 5 5 3 4 4 4 

2.7.2  Geleverde printers w.i.n. w.i.n. 5 4 4 3 4 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

2.7.3  Monitoring en bewustzijn w.i.n. 4 5 5 4 4 4,4 

Gemiddelde attribuut Werkplek, printer 4,1 

2.8 Werkplek, 
software 

2.8.1  Inkoop  van software en 
software ontwikkeling 

w.i.n. w.i.n. w.i.n. 4 4 1 3 

2.8.2.  Configuratie w.i.n. w.i.n. w.i.n. 4 w.i.n. 1 2,5 

2.8.3  Asset management w.i.n. w.i.n. w.i.n. 3 w.i.n. 1 2 

2.8.4  Optimalisatie w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 4 1 2,5 

2.8.5  Monitoring en bewustzijn w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. w.i.n. 2 2 

Gemiddelde attribuut Werkplek, software 2,5 

Gemiddelde van domein Vergroenen van IT 3,5 

3.1 Verminderen 
van reisverkeer 
door IT 

3.1.1  Telewerken vereist 
specifieke infrastructuur, tools 
en vaardigheden 

5 4 5 3 5 3 4,2 

3.1.2  Werkgerelateerde 
documenten zijn op afstand 
veilig te gebruiken 

5 4 5 5 5 4 4,7 

Gemiddelde attribuut Verminderen van reisverkeer door IT 4,4 

3.2 Verminderen 
van ruimtegebruik 
door IT 

3.2.1  Reserveringssysteem voor 
werkplekken 

3 4 3 3 5 2 3,3 

Gemiddelde attribuut Verminderen van ruimtegebrek door IT 3,3 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

3.3 Verminderen 
van energiegebruik 
door IT 

3.3.1  Toepassen technologie 
Smart Building 

2 4 3 4 5 1 3,2 

Gemiddelde attribuut Verminderen van energiegebruik door IT 3,2 

3.4 
Dematerialisatie 
door IT 

3.4.1  Minder papier 5 4 5 4 5 4 4,5 

3.4.2  Minder printers 5 4 5 2 5 3 4 

Gemiddelde attribuut Dematerialisatie door IT 4,3 

Gemiddelde voor domein Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen door IT 
4,0 

4.1 
Materiaalgebruik 
verminderen 

4.1.1  Cloud services w.i.n. 3 5 5 5 4 4,4 

4.1.2  Schadeherstel 5 3 5 w.i.n. 4 2 3,8 

4.1.3  Digitale zorgpas 5 4 4 5 4 4 4,3 

Gemiddelde van attribuut Materiaalgebruik verminderen 4,2 

4.2 Reisbewegingen 
verminderen 

4.2.1  Schadeafhandeling op 
afstand 

3 3 4 5 3 4 3,7 

Gemiddelde attribuut Reisbewegingen verminderen 3,7 

4.3 Optimaliseren 
bedrijfsprocessen 

4.3.1 Ontwikkelen proposities en 
diensten 

w.i.n. 1 w.i.n. 5 w.i.n. 4 3,3 

w.i.n. 2 4 4 3 4 3,4 

4.3.2  Ondersteunen van 
beslissingen 

w.i.n. w.i.n. 3 w.i.n. 3 3 3 

4.3.3  Robotisering w.i.n. 4 3 4 3 3 3,4 

4.3.4  Uitbetalen claims w.i.n. w.i.n. 4 w.i.n. 3 3 3,3 
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Attribuut Component R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gemid. 

4.3.5  Verkorten van 
doorlooptijden 

w.i.n. 4 4 w.i.n. 4 3 3,8 

Gemiddelde attribuut Optimaliseren bedrijfsprocessen 3,4 

4.4 Papierverbruik 
verminderen 

4.4.1  Communicatie (polis, 
nota's) 

5 4 4 4 4 4 4,2 

4.4.2  Digitale aanlevering w.i.n. 4 4 5 4 w.i.n. 4,3 

Gemiddelde attribuut Papierverbruik verminderen 4,2 

Gemiddelde van domein Vergroenen van sectorspecifieke primaire processen door IT 3,8 
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Bijlage 11 Definitieve Groene IT volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector 

Score Beschrijving Uitleg 

0 No intention Nooit over nagedacht, geen bewustzijn 

1 initial Een beetje bewustzijn. Overwogen, maar niet uitgevoerd 

2 Replicable Enige ad-hoc implementatie, maar geen strategie 

3 Defined Er zijn formele programma's gedefinieerd, maar de implementatie is nog onvolwassen 

4 Managed Methodische uitvoering van programma's, met adequate meting en sturing 

5 Optimised Alle activiteiten worden gecontroleerd en beheerd voor optimale prestaties. ‘Best practice’ 

 

De aanpassingen die in dit definitieve model zijn gedaan zijn geel gearceerd. 

Score Beschrijving Uitleg 

0 Geen intentie Nooit over nagedacht, geen bewustzijn 

1 Initieel Een beetje bewustzijn. Overwogen, maar niet uitgevoerd 

2 Beheerst Enige ad-hoc implementatie, maar geen strategie 

3 Gedefinieerd Er zijn formele programma's gedefinieerd, maar de implementatie is nog onvolwassen 

4 Beheerd Methodische uitvoering van programma's, met adequate meting en sturing 

5 Geoptimaliseerd Alle activiteiten worden gecontroleerd en beheerd voor optimale prestaties. ‘Best practice’ 

 

Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
Geen 

intentie 
1 

Initieel 
2 

Beheerst 

3 
Gede-

finieerd 
4 

Beheerd 

5 
Geoptima-

liseerd 
weet ik 

niet 

1. Groene IT in 
de organisatie 

1.1 Houding  1.1.2 Reputatie  Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te 
zijn naar afnemers, leveranciers en medewerkers 

              

1.1.2  Wet- regelgeving  Ons bedrijf vindt het belangrijk om te voldoen aan 
wet- en regelgeving betreffende de uitstoot van 
broeikasgassen               
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Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
Geen 

intentie 
1 

Initieel 
2 

Beheerst 

3 
Gede-

finieerd 
4 

Beheerd 

5 
Geoptima-

liseerd 
weet ik 

niet 

1.1.3  Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen (MVO)  

Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen 

              

1.1.4  Terugbrengen 
ecologische voetafdruk = 
milieuzorg  

Ons bedrijf vindt het belangrijk om het milieu (lucht, 
grond, water) zo min mogelijk te belasten 

              

1.1.5  Groene IT  Ons bedrijf is zich er van bewust dat IT ingezet kan 
worden om de ecologische voetafdruk te 
verminderen               

1.2 Beleid  1.2.1  MVO  Ons bedrijf heeft een MVO beleid ontwikkeld 

              

1.2.2  Terugbrengen 
ecologische voetafdruk = 
milieuzorg  

Ons bedrijf heeft beleid om de ecologische voetafdruk 
te verminderen               

Ons bedrijf is bezorgd over de ecologische voetafdruk 
van haar IT-leveranciers               

1.2.3.  Groene IT als 
onderdeel van 
milieuzorg  

Ons bedrijf heeft een 'groen IT beleid' ontwikkeld 

              

Omvat dit beleid: woon-werkverkeer, vliegreizen, 
thuiswerken, verdelen van kantoorruimte, inrichting 
gebouw               

1.3 Governance  1.3.1  Doelen  Ons bedrijf heeft reductiedoelstellingen voor 
energiegebruik               

Ons bedrijf heeft een doelstelling voor gebruik van 
groene stroom               

1.3.2  Taken en 
verantwoordelijkheden  

In ons bedrijf speelt de CIO een belangrijke rol bij 
initiatieven op het gebied van groene IT 

              

1.3.3  Budget  In ons bedrijf is groene IT is onderdeel van iedere 
business case 

              

1.3.4  Meten en 
bijstellen  

Ons bedrijf maakt gebruik van prestatierapporten, 
duurzaamheidscriteria om geïmplementeerde Groene 
IT maatregelen continu te verbeteren.                

1.4 Toepassen in de 
praktijk  

1.4.1  Opleiding  In ons bedrijf worden of zijn medewerkers opgeleid 
op het gebied van groene IT 
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Domein Attribuut Component Beschrijving 

0 
Geen 

intentie 
1 

Initieel 
2 

Beheerst 

3 
Gede-

finieerd 
4 

Beheerd 

5 
Geoptima-

liseerd 
weet ik 

niet 

1.4.2  Interne 
voorlichting  

In ons bedrijf brengen wij via interne voorlichting 
medewerkers op de hoogte van nieuwe inzichten op 
het gebied van groene IT               

1.4.3  Inkoop  Ons bedrijf geeft bij inkoop van IT-gerelateerde 
middelen de voorkeur aan leveranciers die bewust 
bezig zijn met 'groen'                

1.4.4  Sourcing  Ons bedrijf geeft bij sourcing van IT-gerelateerde 
middelen de voorkeur aan leveranciers die bewust 
bezig zijn met 'groen'  

              

1.4.5  Meetprogramma  Ons bedrijf meet het energieverbruik, de CO2 
footprint en de Green House Gas emissies 

              

1.4.6  E-waste  In ons bedrijf worden IT-middelen 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               

                      

2. Vergroenen 
van IT 

2.1 Inkoop 
datacentrum, 
Huisvesting  

2.1.1  Energiebron, 
operatie  

Het datacentrum maakt gebruik van duurzame 
energiebronnen (zoals groene stroom) en de 
configuratie van temperatuur en luchtvochtigheid zijn 
geoptimaliseerd voor zo laag mogelijk energiegebruik 
gebalanceerd met wat apparatuur aan kan.               

2.1.2  Monitoring en 
bewustzijn 

Ons bedrijf krijgt rapportages over het gebruik van 
duurzame energiebronnen en de energie-efficiëntie 
van de ingekochte datacentrumcapaciteiten               

2.2 Inkoop 
datacentrum, IT-
apparatuur  

2.2.1  Hardware 
capaciteit 

Ons bedrijf kan de hardware die nodig is dynamische 
aanpassen (inkopen) aan de vraag 

              

2.2.2  Aan/ uitschakelen 
van apparaten  

in het datacentrum worden ongebruikte apparaten 
automatische uitgezet 

              

2.2.3  Utiliteit 
  

De apparaten in het datacentrum worden optimaal 
benut door o.a. virtualisatie 
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2.2.4  Asset 
management  

Het datacentrum maakt gebruik van asset 
management voor een minimale impact op het milieu 

              

2.3 Inkoop 
datacentrum, opslag 
  

 
  

2.3.1  Data opslag 
optimalisatie  

De infrastructuur voor dataopslag is energie efficiënt 
en heeft een fysieke capaciteit die de daadwerkelijke 
opslag behoefte dekt met een minimale overhead. 
Additionele capaciteit kan naar behoefte worden 
opgeschakeld               

2.4 Netwerk 
   

2.4.1  Configuratie 
apparatuur  

Ons bedrijf heeft netwerk apparatuur volledig 
energie-efficiënt geconfigureerd 

              

2.4.2  Routing  

In ons bedrijf is de routering van netwerkverkeer 
volledig energie-efficiënt  

              

2.4.3  
Netwerkarchitectuur  

In ons bedrijf is de netwerkinfrastructuur volledig 
geoptimaliseerd om een zo laag mogelijke impact op 
het milieu te hebben               

2.4.4  Asset 
management  

In ons bedrijf zorgen we ervoor dat de nieuwe 
apparatuur significant energie-efficiënter is dan 
huidige apparatuur.                

2.4.5  Monitoring en 
bewustzijn 
  

In ons bedrijf vindt systematisch en gedetailleerd 
monitoring van energie- en materiaalgebruik plaats 
binnen de netwerkinfrastructuur en er wordt 
regelmatig feedback gegeven aan de organisatie om 
waar mogelijk te optimaliseren.                

2.5 Werkplek, 
apparatuur  

2.5.1  Geleverde 
apparatuur  

Ons bedrijf houdt de uitgifte van werkplekapparatuur 
zo minimaal mogelijk 

              

2.6 Werkplek, 

powermanagement 

 

2.6.1  
Energiebesparende 
toepassingen  

Ons bedrijf zet ongebruikte apparatuur automatisch 
uit (na een periode van inactiviteit).  

              

2.7 Werkplek, 
printer  2.7.1  Secundaire 

resources  

Ons bedrijf print zo min mogelijk en het gebruik van 
secundaire middelen (als papier en toners) wordt 
geminimaliseerd               

2.7.2  Geleverde printers 
 
 

Ons bedrijf print zo groen mogelijk, apparatuur 
voldoet aan de nieuwste milieustandaarden.  
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  Ongebruikte apparatuur wordt automatisch 
uitgeschakeld 

2.7.3  Monitoring en 
bewustzijn 
   

Ons bedrijf monitort het gebruik  van de printers en is 
zich bewust van het gebruik van secundaire middelen 
zoals papier en toners. Monitoring en feedback wordt 
gebruikt om verder te optimaliseren               

2.8 Werkplek, 
software  

2.8.1  Inkoop  van 
software en software 
ontwikkeling  

Ons bedrijf vindt energie- en materiaal efficiëntie 
(bijv. hardware requirements) een belangrijke factor 
bij het ontwikkelen of inkopen van IT services 
(software).               

2.8.2.  Configuratie  Ons bedrijf vindt energie- en materiaal efficiëntie 
(bijv. hardware requirements) een belangrijke factor 
bij het configureren van IT services (software).               

2.8.3  Asset 
management 
  

Ons bedrijf houdt rekening met de energie-efficiëntie 
bij de life cycle van software 

              

2.8.4  Optimalisatie 
  

Ons bedrijf zoekt actief naar nieuwe services die als 
enablers kunnen dienen voor verdere besparingen 
binnen en buiten de IT-afdeling.               

2.8.5  Monitoring en 
bewustzijn  

Ons bedrijf monitort welke ICT services er draaien en 
wat ze aan infrastructuur vragen en de invloed die 
energie- en materiaal efficiëntie op het ontwikkelen, 
configureren en inkopen van services hebben, de 
feedback die daaruit volgt is integraal onderdeel om 
verder te kunnen optimaliseren.               

                      

3. Vergroenen 
van algemene 
bedrijfs-
processen 
door IT 

3.1 Verminderen 
van reisverkeer door 
IT  

3.1.1  Telewerken vereist 
specifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden  

In ons bedrijf beschikken medewerkers IT-middelen 
en vaardigheden om hun reisbewegingen te 
minimaliseren? 

              

3.1.2  Werkgerelateerde 
documenten zijn op 
afstand veilig te 
gebruiken  

Ons bedrijf faciliteert medewerkers om documenten 
veilig te gebruiken als zij telewerken 
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3.2 Verminderen 
van ruimtegebruik 
door IT   

3.2.1  
Reserveringssysteem 
voor werkplekken   

Ons bedrijf beschikt over een reserveringssysteem 
voor werkplekken, zodat IT wordt ingezet om ruimtes 
efficiënter te benutten 

              

3.3 Verminderen 
van energiegebruik 
door IT   

3.3.1  Toepassen 
technologie Smart 
Building  
  

In ons bedrijf wordt IT ingezet om energiegebruik te 
reduceren voor de gehele organisatie Bijvoorbeeld 
klimaatsysteem dat wordt aangestuurd op basis van 
sensoren en het reserveringssysteem voor 
werkplekken (Smart Building). 

              

3.4 Dematerialisatie 
door IT   

3.4.1  Minder papier 
   

In ons bedrijf wordt IT ingezet om (administratieve) 
processen zoveel mogelijk te digitaliseren en/of 
dematerialiseren               

3.4.2  Minder printers 
  

In ons bedrijf wordt IT ingezet om het printen van 
stukken zo veel mogelijk te reduceren. Documenten 
zijn beschikbaar op bijvoorbeeld SharePoint / teams               

                      

4. Vergroenen 
van sector 
specifieke 
primaire 
processen 
door IT 

4.1 
Materiaalgebruik 
verminderen 

4.1.1  Cloud services Ons bedrijf gebruikt Cloud services om flexibel in te 
kunnen springen op de vraag.  

              

4.1.2  Schadeherstel Ons bedrijf maakt gebruik van een 
schadeherstelnetwerk dat zoveel mogelijk probeert 
om materialen te repareren in plaats van nieuwe 
materialen te gebruiken.               

4.1.3  Digitale zorgpas Ons bedrijf biedt klanten de zorgpas digitaal aan  

              

4.2 Reisbewegingen 
verminderen 

4.2.1  Schadeafhandeling 
op afstand 

Ons bedrijf gebruikt IT om schadeherstel op afstand, 
zodat klanten met een smartphone of tablet hun 
schade kunnen aantonen. 

              

4.3 Optimaliseren 
bedrijfsprocessen 

4.3.1 Ontwikkelen 
proposities en diensten 

Ons bedrijf houdt bij het ontwikkelen van proposities 
of diensten rekening met Groene IT. 
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Ons bedrijf gebruikt IT om producten en diensten te 
ontwikkelen die klanten helpen bij  verduurzaming 

              

4.3.2  Ondersteunen van 
beslissingen 

Ons bedrijf gebruikt artificial intelligence om op basis 
van data het nemen van beslissingen te ondersteunen 

              

4.3.3  Robotisering Ons bedrijf gebruikt IT om beheeractiviteiten te 
robotiseren, te automatiseren en uiteindelijk te 
digitaliseren op basis van algoritmes die automatische 
beslissingen nemen en het beheer uitvoeren.               

4.3.4  Uitbetalen claims Ons bedrijf maakt gebruik van IT om schade claims 
geautomatiseerd uit te betalen. 

              

4.3.5  Verkorten van 
doorlooptijden 

Ons bedrijf gebruikt IT om doorlooptijden in 
aanvragen van klanten te verkorten door Straight 
Through Processing (automatisch verwerking zonder 
menselijke tussenkomst).               

4.4 Papierverbruik 
verminderen 

4.4.1  Communicatie 
(polis, nota's) 

Ons bedrijf gebruikt notificaties en digitale 
communicatie via een klantportaal of app, waar 
klanten hun polis of nota's kunnen inzien 

              

4.4.2  Digitale 
aanlevering 

Ons bedrijf biedt klanten de mogelijkheid om extra 
informatie (zoals een ID of gezondheidsverklaring) 
voor het aanvragen van een verzekering digitaal aan 
te leveren via een klantportaal of app 

              

 

 

 

 


