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Abstract 

De toepassing van Groene IT binnen gemeenten kan een belangrijke bijdrage leveren om naast het 

verminderen van het gebruik van zeldzame grondstoffen en produceren van giftige afvalstoffen, de  

uitstoot van broeikassen te reduceren. In dit onderzoek wordt een groene IT-volwassenheidsmodel 

ontwikkeld en gevalideerd. Dit model is ingedeeld in vier domeinen: Groene IT in de organisatie, 

Vergroenen van IT, Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen en Vergroenen van sector 

specifieke bedrijfsprocessen van gemeenten Het groene IT-volwassenheidsmodel wordt hierin op 

enkele details na als bruikbaar en volledig ervaren. De stand van zaken m.b.t. groene IT binnen de 

twee casus gemeenten laat zien dat er nog veel verbetering mogelijk is m.b.t. het nemen van groene 

IT maatregelen. In beide gemeenten was er een groot verschil tussen het hoge ambitie niveau en de 

uiteindelijke praktijksituatie op het gebied van groene IT. De generaliseerbaarheid van dit onderzoek 

is zeer beperkt gezien het beperkte aantal onderzochte gemeenten. Het groene IT-

volwassenheidsmodel kan nog specifieker worden gemaakt voor gemeenten door stil te staan bij 

zaken als samenwerking, energietransitie, benchmarking tussen gemeenten en het toekennen van 

gewichten aan specifieke aspecten van het volwassenheidsmodel. 

Sleutelbegrippen 

Groene IT, volwassenheidsmodel, Green IT, maturity model, gemeenten, municipalities. 
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Samenvatting 

Ons klimaat verandert, de afgelopen 130 jaar zijn de broeikasgassen in de atmosfeer sterk 

toegenomen. Dit zorgt ervoor dat warmte wordt vastgehouden en daardoor stijgt de temperatuur 

van de aarde. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de 

Verenigde Naties, publiceert elk jaar een rapport over de laatste stand van het wetenschappelijk 

onderzoek op het gebied van klimaatverandering. Het laatste IPCC rapport uit 2021 waarschuwt dat 

onomkeerbare klimaatveranderingen zullen plaatsvinden als we niet snel drastische maatregelen 

nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

De toepassing van Groene IT kan een belangrijke bijdrage leveren om naast het verminderen van het 

gebruik van zeldzame grondstoffen en produceren van giftige afvalstoffen, de uitstoot van 

broeikassen te reduceren. Groene IT moet gezien worden als een combinatie van activiteiten die de 

negatieve impact van IT op het milieu minimaliseert en de positieve impact die IT kan hebben, 

optimaliseert. Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) werd in 1998 gelanceerd met de 

dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de 

verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze 

standaard zo breed mogelijk te verspreiden. In 2021 heeft het GHG protocol een rapport 

gepubliceerd waarin specifiek naar de uitstoot van steden werd gekeken. De belangrijkst conclusie 

van dit rapport was dat steden naar schatting voor 75 procent verantwoordelijk zijn voor de 

wereldwijd energie gerelateerde CO2-emissies. Steden en dus gemeenten kunnen een grote bijdrage 

leveren om klimaatverandering aan te pakken. 

Er is nog weinig onderzoek verricht naar het gebruik van groene IT binnen gemeentelijke 

organisaties. Dit onderzoek heeft op basis van literatuur een specifiek groene IT-

volwassenheidsmodel voor gemeenten ontwikkeld waarmee gemeenten een instrument krijgen om 

enerzijds hun huidige stand van zaken op het gebied van groene IT te meten en anderzijds inzicht  

krijgen in mogelijke maatregelen die zij kunnen nemen om hun volwassenheid op het gebied van 

groene IT te verhogen. Door middel van een literatuuronderzoek zijn verschillende groene IT-

volwassenheidsmodellen getoetst aan de hand van vooraf gedefinieerde criteria. Het uiteindelijke 

model is samengesteld uit twee gerenommeerde groene IT-volwassenheidsmodellen die beide het 

hoogste scoorden t.a.v. de gestelde criteria en is aangepast aan de sectorspecifieke processen van 

een gemeente. Dit model is ingedeeld in vier domeinen: Groene IT in de organisatie, Vergroenen van 

IT, Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen en Vergroenen van sector specifieke 

bedrijfsprocessen van gemeenten en maakt op component niveau gebruik van de indeling qua 

volwassenheid volgens Philipson (Philipson, 2010) waarbij een schaal van 0 (geen intentie) t/m 5 

(geoptimaliseerd) wordt gebruikt met daarnaast de keuze om ‘weet ik niet’ te kiezen. 

Het doel van het daarop volgend empirisch onderzoek is het valideren van dit volwassenheidsmodel. 

Dit onderzoek is uitgevoerd d.m.v. een multiple-case study bij verschillende gemeenten om 

zodoende de externe validiteit te vergroten. Er is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde 

interviews waarbij zowel kwantitatieve onderzoeksgegevens zijn verzameld (ingevuld groene IT-

volwassenheidsmodel) als kwalitatieve onderzoeksgegevens in de vorm van vooraf gedefinieerde 

interviewvragen en de antwoorden daarop. De interviews zijn afgenomen in de periode februari t/m 

april 2022. De respondenten binnen de gemeenten moesten voldoen aan een aantal criteria om te 

borgen dat deze respondenten de juiste kwalificaties hadden en in staat waren om inhoudelijk 

zoveel mogelijk bij te dragen aan het onderzoek. De onderzoeksgegevens zijn vervolgens 

geanalyseerd. 
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Er zijn enkele afwijkingen ontstaan tussen de praktijk en het plan van aanpak. Mede door de corona 

pandemie bleek het lastig om voldoende respondenten en gemeenten te vinden waarbinnen het 

onderzoek plaatsvond. Uiteindelijk heeft het onderzoek plaatsgevonden binnen 2 casusgemeenten. 

Gemeente 1 scoort gemiddeld een volwassenheidsniveau tussen de 2,1 en 2,5 en gemeente 2 tussen 

de 1,9 en 3,2 over de vier domeinen bekeken. 

 

De resultaten binnen de twee casusgemeenten laten zien dat er nog veel verbetering mogelijk is 

m.b.t. het nemen van groene IT maatregelen en dat de respondenten zich daarvan bewust zijn.  

Het volwassenheidsmodel wordt op enkele details na als volledig en bruikbaar ervaren door de 

respondenten. De respondenten gaven daarnaast aan dat er meerdere rollen/functies nodig zijn om 

het volwassenheidsmodel adequaat in te vullen. Er zijn twee van de 352 gemeenten in Nederland 

onderzocht. Hierdoor is er sprake van zeer beperkte generalisatie van de onderzoeksresultaten 

waarbij wel moet worden opgemerkt dat de taken, processen en wettelijke normen van gemeenten 

onderling zeer sterk identiek zijn. Een terugkerend thema in het onderzoek in beide casus 

gemeenten was het verschil tussen het hoge (gewenste en/of noodzakelijke) ambitieniveau en de 

uiteindelijke praktijksituatie. Het ontwikkelde en gevalideerde GITMM voor gemeenten heeft in de 

basis voldoende inhoud en relevantie om gebruikt te worden binnen gemeenten maar kan nog 

specifieker en relevanter gemaakt worden. Onderwerpen als samenwerking binnen gemeenten, de 

energietransitie, benchmarking tussen gemeenten en gewichten toekennen aan specifieke aspecten 

van het volwassenheidsmodel zijn interessant voor verder onderzoek. 
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Summary 

Our climate is changing, the greenhouse gasses in the atmosphere have increased sharply over the 

past 130 years. This causes heat to be retained and therefore the temperature of the earth rises. The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the United Nations' climate panel, publishes an 

annual report on the latest scientific research on climate change. The latest IPCC report from 2021 

warns that irreversible climate change will occur if we don't take drastic actions quickly to reduce 

greenhouse gas emissions. 

The application of Green IT can make an important contribution to reducing greenhouse gas 

emissions, in addition to reducing the use of rare raw materials and producing toxic waste. Green IT 

should be seen as a combination of activities that minimizes the negative impact of IT on the 

environment and optimizes the positive impact that IT can have. The Greenhouse Gas Protocol (GHG 

Protocol) was launched in 1998 with the dual objective of developing an international standard for 

accountability and reporting on greenhouse gas emissions by companies and to disseminate this 

standard as widely as possible. In 2021, the GHG protocol published a report that looked specifically 

at emissions from cities. The main conclusion of this report was that cities are estimated to be 

responsible for 75 percent of global energy-related CO2 emissions. Cities and therefore 

municipalities can make a major contribution to tackling climate change. 

Little research has been done into the use of green IT within municipal organizations. Based on 

literature, this research has developed a specific green IT maturity model for municipalities that 

provides municipalities with an instrument to measure their current state of affairs in the field of 

green IT and to gain insight into possible measures they can take to increase their maturity in the 

field of green IT. By means of a literature research, various green IT maturity models were tested on 

the basis of predefined criteria. The final model is composed of two renowned green IT maturity 

models, both of which scored highest on the set criteria and adapted to the sector-specific processes 

of a municipality. This model is divided into four domains: Green IT in the organization, Greening IT, 

Greening general business processes and Greening sector-specific business processes of 

municipalities and uses the maturity classification according to Philipson (Philipson, 2010) at the 

component level, using a scale from 0 (no intention) to 5 (optimized) with the option to choose 'I 

don’t know’. 

The aim of the subsequent empirical research was to validate this maturity model. This research was 

carried out by means of a multiple-case study at different municipalities in order to increase the 

external validity. Semi-structured interviews were used, in which both quantitative research data 

(completed green IT maturity models) and qualitative research data in the form of predefined 

interview questions and their answers were collected. The interviews were conducted in the period 

from February to April 2022. The respondents within the municipalities had to meet a number of 

criteria to ensure that these respondents had the correct qualifications and were able to contribute 

to the research as much as possible in terms of content. The research data was then analyzed. 

There have been some discrepancies between practice and the plan of action. Partly due to the 

corona pandemic, it turned out to be difficult to find enough respondents and municipalities within 

which the research took place. Ultimately, the research took place within 2 case municipalities. 

Municipality 1 scored an average maturity level between 2.1 and 2.5 and municipality 2 between 1.9 

and 3.2 across the four domains. 
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Aside from a few details, the maturity model was deemed complete and useful by the respondents. 

The respondents also indicated that multiple roles/functions are needed to adequately fill in the 

maturity model. Two of the 352 municipalities in the Netherlands were examined. As a result, there 

is very limited generalization of the research results, although it should be noted that the tasks, 

processes and legal standards of municipalities are very much identical. A recurring theme in the 

research in both case municipalities was the difference between the high (desired and/or necessary) 

level of ambition and the ultimate practical situation.  

The developed and validated GITMM for municipalities by this research has sufficient content and 

relevance to be used within municipalities, but can be made even more specific and relevant. Topics 

such as cooperation within municipalities, the energy transition, benchmarking between 

municipalities and assigning weights to specific aspects of the maturity model are interesting for 

further research. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Nederland telt sinds 1 januari 2021 ongeveer 352 gemeenten. Deze gemeenten variëren in grootte 

tussen de 1700 inwoners (gemeente Schiermonnikoog) en 870.000 inwoners (gemeente 

Amsterdam). Hierdoor ontstaat een unieke samenstelling van gemeentelijke overheidsorganisaties 

met identieke doelstellingen en taken maar waarbij het aantal medewerkers en de grootte van de 

onderliggende organisatie sterk varieert. Deze gemeentelijke organisaties zijn voor hun taken zeer 

afhankelijk van IT voor hun continue (digitale) dienstverlening richting hun burgers en ze zijn zelf 

verantwoordelijk voor het beheer van de onderliggende IT omgeving. 

Sinds 2005 hebben gemeenten diverse (klimaat) akkoorden gesloten en beleid vastgesteld om 

duurzaamheid hoog op hun agenda te plaatsen. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt 

er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie 

(profit) met elkaar in evenwicht zijn zodat we de aarde en haar grondstoffen niet uitputten, vrij 

vertaald naar het ‘Brundtland’rapport (Brundtland, 1987). 

Dit onderzoek richt zich daarbij specifiek op het aspect van groene IT. Groene IT moet gezien worden 

als een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de 

positieve impact die IT kan hebben, optimaliseren (Hankel, Heimeriks, & Lago, 2017). Het verschil 

tussen groen en duurzaam is dat ‘groen’ alleen het effect op het milieu beschouwt en ‘duurzaam’ 

naar de balans kijkt tussen de triple P ,people, planet & profit (Misachi, 2021). Sinds 2012 hanteert 

men binnen de Europese unie het begrip circulair en streeft hiermee naar:  het sluiten van 

kringlopen, ‘van cradle naar cradle’.(Manifesto for a Resource Efficient Europe, 2012). 

Dit rapport heeft als doel om een groene IT-volwassenheidsmodel te ontwikkelen voor gemeenten, 

dit maakt het voor gemeenten mogelijk om de negatieve en positieve effecten van hun IT op het 

milieu in kaart te brengen en eventueel maatregen te nemen om hun volwassenheidsniveau te 

verhogen. Door gebruik te maken van een volwassenheidsmodel wordt er een kader gegeven en een 

roadmap gecreëerd om te komen tot mogelijke procesverbeteringen (Foogooa, Bokhoree, & 

Dookhitram, 2015).  

1.2. Gebiedsverkenning 
De transitie naar een duurzame samenleving is een van de grote uitdagingen van de 21e eeuw. 

Groene IT kan hierin een belangrijke rol spelen. De effecten van IT op het milieu kunnen worden 

ingedeeld in drie typen (Berkhout & Hertin, 2001) zoals weergegeven in tabel 1-1. 

Tabel 1-1 Effecten van IT op het milieu (Berkhout & Hertin, 2001, p. 6) 

Typen (Berkhout & Hertin, 2001) Voorbeelden (onderzoeker) 

Direct effect op het milieu door het gebruik 

en productie van ‘IT’ middelen. 
• Emissies door het verbranden van fossiele brandstof ten 

behoeve  van stroomvoorziening datacenters. 

• Gebruik van zeldzame metalen voor IT producten (niet 

hernieuwbare grondstoffen). 

• IT (componenten) verbruikt veel elektriciteit. 

• Vervuilende afvalstoffen. 

Indirect effect op het milieu door het 

toepassen van IT oplossingen. 
• Thuiswerken vervangt woon-werk verkeer. 

• Optimalisatie processen zoals b.v. van transport. 
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Typen (Berkhout & Hertin, 2001) Voorbeelden (onderzoeker) 

Indirect effect op het milieu door 

verandering van gedrag en bewustwording. 

• Reduceren energieverbruik. 

• Consuminderen (bewust minder producten kopen om het 

milieu te sparen). 

 

Hilty heeft deze indeling vervolgens  verder verfijnd en een matrix (Figuur 1-1) gepubliceerd in 2008 

waarna deze verschillende keren door hem is herzien. Deze is opzettelijk normatief, waarbij 

sommige effecten gunstig zijn voor duurzaamheid en andere ongunstig (Hilty & Aebischer, 2015). 

 

 

Figuur 1-1 Matrix van IT effecten (Hilty & Aebischer, 2015, p. 25)  

Hoe dringend het nodig is om deze transitie naar een duurzame samenleving te realiseren wordt 

geschetst door het recent verschenen onderzoek: Climate Change 2021: The Physical Science van het 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Een van de conclusies van dit rapport luidt: “De 

omvang van recente veranderingen in het klimaatsysteem als geheel en de huidige staat van vele 

aspecten van het klimaatsysteem zijn ongekend in voorgaande eeuwen tot duizenden jaren” (IPCC, 

2021, pp. SPM-9). Op basis van dit IPCC rapport heeft het KNMI (Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut) haar eigen rapport opgesteld (KNMI Klimaatsignaal '21, z.d.) waaruit blijkt 

dat de impact voor Nederland zeer groot is. Een stijgende zeespiegel, een toename van droge lentes 

en zomers en meer extreme zomerse buien vormen de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. 

Middels een groene IT-volwassenheidsmodel kan onderzocht en gemeten worden in welke mate een 

gemeente invulling geeft aan deze transitie naar groene IT. Een volwassenheidsmodel dient een 

voorschrijvend gebruiksdoel als het wordt toegepast voor as-is to-be beoordelingen waarbij de 

huidige capaciteiten van de onderzochte entiteit worden beoordeeld met betrekking tot bepaalde 

criteria (Becker et al. 2009). Het concept van de meeste volwassenheidsmodellen is gebaseerd op 

het Capability Maturity Model, dat een raamwerk vertegenwoordigt met vijf volwassenheidsniveaus 

voor kwaliteits- en procesverbeteringen (Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 1993) Dit sluit goed aan bij 

vergelijkbare CMM indicatoren die al in gebruik zijn binnen het IT landschap van gemeenten. De 

onderzoeker maakt verder gebruik van een eerder onderzoek naar een groene IT-

volwassenheidsmodel binnen gemeenten dat is verricht door een OU student in 2018 (Grijseels, 

2018). Het GHG-protocol (Greenhouse Gas), een van de meest gebruikte broeikasgas protocollen 

stelt in haar recente protocol voor steden dat deze verantwoordelijk zijn voor naar schatting 75 

procent van de wereldwijde energie gerelateerde kooldioxide-emissies. Steden en dus gemeentelijke 

organisaties kunnen een grote bijdrage leveren om de klimaatverandering aan te pakken (Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories v1.1, z.d.). Hierbij moet gedacht worden 

aan het vaststellen van beleid waardoor de effecten van IT op het milieu (tabel 1-1) naast intern ook 
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extern van toepassing zijn op bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Een voorbeeld hiervan is het 

gebruik van IT om de route van afval ophaaldiensten te optimaliseren (Indirect effect op het milieu 

door het toepassen van IT oplossingen) of het reduceren van energiegebruik door inwoners (Indirect 

effect op het milieu door verandering van gedrag en bewustwording). 

1.3. Probleemstelling 
Op dit moment is er weinig bekend en onderzocht t.a.v. een relevant groene IT-

volwassenheidsmodel voor gemeentelijke organisaties en is het daardoor moeilijk te bepalen hoe 

een gemeentelijke organisatie presteert op het vlak van groene IT. Een eerder onderzoek naar 

groene IT binnen gemeenten (Grijseels, 2018) stelt als aanbeveling voor verder onderzoek om de 

volwassenheid van gemeenten op het gebied van groene IT te beoordelen en adviezen vast te 

stellen om het volwassenheidsniveau te verhogen (Grijseels, 2018, p. 24). Beide aanbevelingen zijn 

geborgd middels de empirische onderzoeksvragen E1 en E2 (tabel 1-2).  Belangrijk aspect daarbij is 

om het te gebruiken volwassenheidsmodel specifiek te maken voor de sector en grootte van de 

betreffende organisatie waar het volwassenheidsmodel voor gebruikt gaat worden (Bley, 2021). Het 

ontwikkelen van een specifiek model voor gemeenten maakt het mogelijk om wel inzage te krijgen 

in het volwassenheidsniveau van gemeenten en de negatieve en positieve effecten van hun IT op het 

milieu. Hierdoor wordt het voor gemeenten mogelijk om specifieke maatregelen te nemen om hun 

volwassenheidsniveau op het vlak van groene IT te verhogen. 

1.4. Opdrachtformulering 
Dit rapport heeft als doel om een groene IT-volwassenheidsmodel te ontwikkelen en valideren voor 

gemeentelijke organisaties. Om een dergelijk model te ontwikkelen willen we weten wat er van 

belang is m.b.t. groene IT binnen de gemeentelijke overheid en of er een model beschikbaar is in de 

literatuur. Dat is geoperationaliseerd via onderzoeksvragen voor het vooronderzoek (hoofdstuk 2) 

en het literatuuronderzoek (hoofdstuk3) Dit model wordt vervolgens gebruikt om de effecten van IT 

op milieu (tabel 1-1) te meten binnen een of meerdere gemeenten. De centrale onderzoeksvraag die 

dit rapport wil beantwoorden luidt dan ook: 

 

Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? 

 

Op basis van de centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen ontwikkeld die het 

beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag mogelijk maken. Deze deelvragen zijn ingedeeld op 

basis van Vooronderzoek, Theoretische deelvragen en Empirische vragen en staan weergegeven in 

tabel 1-2. 
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Tabel 1-2 - Onderzoeksvragen 

Vooronderzoek • V1 Welke primaire processen onderscheiden we binnen gemeenten?  

• V2 Welke milieuproblemen spelen een rol bij deze primaire processen? 

• V3 Welke rol kan groene IT spelen bij deze primaire processen? 

• V4 Welke processen worden opgenomen in een groene IT-volwassenheidsmodel?  

Literatuur • L1 Wat is de definitie van groene IT ? 

• L2 Wat is een volwassenheidsmodel? 

• L3 Wat zijn de criteria voor een groene IT- volwassenheidsmodel? 

• L4 Wat zijn de criteria voor een groene IT-volwassenheidsmodel voor de gemeentelijke 

overheid 

• L5 Welke toepasbare groene IT-volwassenheidsmodellen voor de gemeentelijke 

overheid zijn er? 

• L6 Hoe ziet een geschikt groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke 

overheid? 

Empirisch • E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van een gemeente op het vlak van 

groene IT? 

• E2 Wat zijn potentiële verbeterpunten op het gebied van groene IT voor de casus 

organisatie? 

• E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de gemeentelijke overheid? 

• E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de gemeentelijke overheid? 

• E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel? 

• E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? 

(centrale onderzoeksvraag) 

 

1.5. Motivatie / relevantie  
Wetenschappelijke relevantie: 

Hoewel duurzaamheid en vergroening al jaren salonfähige onderwerpen zijn en het aantal 

kringloopwinkels en haar bezoekers de laatste jaren gestaag blijft groeien is de associatie met IT en 

de relevantie qua duurzaamheid en groene IT in verhouding met generieke duurzaamheid een 

minder beschreven en wetenschappelijk onderzocht onderwerp. Dit laatste is zeker van toepassing 

binnen de gemeentelijke overheid. Hierbij is het adagium ‘meten is weten’ essentieel om middels 

een volwassenheidsmodel op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze vast te stellen wat de 

volwassenheid van een gemeente is op het vlak van groene IT. Dit onderzoek maakt daarbij gebruik 

van eerdere afstudeerrapporten (tabel 1-3) zoals deze ontwikkeld zijn binnen de BPMIT Master van 

de Open Universiteit.  

Tabel 1-3 Relevante afstudeerrapporten Open Universiteit in relatie tot dit onderzoek 

Onderzoeker Onderwerp Relevantie voor dit onderzoek 

(Meertens, 2020) Green ICT Maturity Model for Insurance 

Measuring the maturity of Green ICT in 

the insurance sector. 

Beantwoording L5, zie paragraaf 3.3.5. 

(Elmendorp, 2020) A Green ICT maturity model for industrial 

Manufacturing. 

Beantwoording L5, zie paragraaf 3.3.5. 

(Rix, 2021) Telewerken binnen de Rijksoverheid: hoe 

moet het en wat is het vergroenende 

effect? 

Beantwoording L6, zie paragraaf 3.3.6. 

(Grijseels, 2018) Groene IT volwassenheidsmodel voor 

Nederlandse gemeentes. 

Opvolgen aanbevelingen uit dit onderzoek, 

zie paragraaf 1.3. 

Sociale relevantie: 
Het IPCC onderzoek laat zien dat er grote veranderingen nodig zijn op het vlak van duurzaamheid 

willen wij als wereldwijde samenleving een betere wereld achter laten voor onze kinderen. Hierbij is 

het van belang dat gemeenten inzicht krijgen hoe zij er voor staan op het vlak van groene IT om 
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zodoende effectief maatregelen te kunnen nemen om hun groene IT naar een hoger 

volwassenheidsniveau te brengen om hiermee een bijdrage te leveren aan een betere, duurzame 

gemeente en dus wereld voor de toekomst. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
We gebruiken de Design Science Research Method (DSRM) (Peffers, Rothenberger, Tuunanen, & 

Chatterjee, 2007) als methode om de centrale onderzoeksvraag uit paragraaf 1.4 te beantwoorden. 

De processtappen die we binnen dit model doorlopen hebben voor ons onderzoek staan 

weergegeven in tabel 1-4. 

Tabel 1-4 DSRM Processtappen (Peffers, Rothenberger, Tuunanen, & Chatterjee, 2007, p. 148) 

Processtap (Peffers, Rothenberger, Tuunanen, & 

Chatterjee, 2007, p. 148) 

Beschrijving processtap in relatie tot dit onderzoek (onderzoeker) 

1. Identificeren en motiveren van de 

probleemstelling 

In paragraaf 1.3 beschrijven we de probleemstelling. Het 

vooronderzoek in hoofdstuk 2 gebruiken we om deze 

probleemstelling eenduidiger en specifieker te maken. 

2. Definiëren van de doelstelling van de 

oplossing 

De doelstelling wordt beschreven in paragraaf 1.4 

3. Ontwerp en ontwikkeling In hoofdstuk 3 wordt met behulp van literatuur een GITMM 

ontworpen 

4. Demonstratie van de artefacten die gebruikt 

worden om de doelstelling te halen. 

Hoofdstuk 4 (Methodologie) laat zien hoe het ontwikkelde GITMM 

gebruikt wordt om de doelstelling te behalen middels evaluatie 

van het model in de empirie door respondenten In hoofdstuk 2 

(vooronderzoek) wordt beschreven hoe er middels interne experts 

geborgd wordt dat het model toepasbaar is binnen de 

gemeentelijke organisatie. 

5. Evaluatie De resultaten van het onderzoek en de analyse beschrijven we in 

hoofdstuk 5. 

6. Communicatie In hoofdstuk 6 communiceren we de resultaten van het 

onderzoek, conclusies, discussie en reflectie en geven we 

aanbevelingen voor mogelijke vervolgonderzoeken. 
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2. Vooronderzoek binnen de gemeentelijke overheid 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die gedaan zijn om de onderzoeksvragen m.b.t. het 

vooronderzoek (V1 t/m V4) binnen de gemeentelijke overheid te kunnen beantwoorden. 

2.1. Definitie gemeentelijke overheid 
Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die 

samen wordt bestuurd door een politiek apparaat. Een gemeente heeft veel verschillende taken die 

tevens zeer divers zijn. Deze taken worden uitgevoerd door medewerkers (ambtenaren) van een 

gemeente op een stadskantoor. Een gemeente (Taken van een gemeente, z.d.)  

• houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). 

• geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs. 

• geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. 

• is verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO), de Participatiewet 

en de jeugdhulp(Jeugdwet). 

• is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra 

begeleiding nodig hebben. 

• maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel 

voor natuur en welk deel voor bedrijven. 

• houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties. 

• legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden. 

• voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van 

huisvuil. 

• geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek. 

• zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn. 

• handhaaft op basis van wet- en regelgeving. 

2.2. Onderzoeksaanpak vooronderzoek 
In tabel 2-1 staat weergegeven welke onderzoeksvragen relevant zijn voor het vooronderzoek, welke 

bronnen hiervoor gebruikt zijn en hoe het onderzoek is uitgevoerd. De onderzoeker is zelf meerdere 

jaren werkzaam in de gemeentelijke overheid in de rol van CISO (Corporate Information Security 

Officer) en is derhalve goed bekend met de primaire processen en haar afhankelijkheden met IT. 

 

Tabel 2-1 Onderzoeksvragen vooronderzoek 

Onderzoeksvragen 

vooronderzoek: 

Bronnen: Uitvoering: 

V1. Welke primaire processen 

onderscheiden we binnen ge-

meenten? 

Bedrijfsdocumentatie  

GEMMA (GEMeentelijke Model 

Architectuur) 

De gemeentelijke overheid heeft haar processen 

en de inrichting van de bijbehorende IT vastge-

legd in de GEMMA (GEMeentelijke  Model Archi-

tectuur).  

V2. Welke rol speelt IT bin-

nen de gemeentelijke  pri-

maire processen? 

Interne expertise 

Literatuur 

Bestaande duurzaamheidsaspec-

ten 

eGovernment 

Naast de artikelen die reeds aanwezig waren bij 

de start van het onderzoek zijn er additionele ar-

tikelen gezocht (zie ook hoofdstuk3). Hieruit is 

een overzicht gemaakt van de milieuproblemen 

die een rol spelen binnen de primaire processen 

van een gemeente. Deze zijn vervolgens getoetst 
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Onderzoeksvragen 

vooronderzoek: 

Bronnen: Uitvoering: 

middels interne expertise (niet zijnde responden-

ten) binnen de gemeente. 

V3 Welke rol kan groene IT 

spelen bij de gemeentelijke 

primaire processen 

Interne expertise 

Literatuur 

Diverse artikelen zijn geraadpleegd (zie ook 

hoofdstuk 3) om vast te stellen welke rol groene 

IT kan spelen bij deze primaire processen. Ver-

volgens zijn ook deze bevindingen getoetst bin-

nen de gemeente middels interne experts (niet 

zijnde respondenten) op dit vlak.  

V4 Welke processen worden 

opgenomen in een groene IT-

volwassenheidsmodel voor 

gemeenten? 

Interne expertise 

 

De onderzoeker heeft hiervoor in overleg met 

twee interne experts (niet zijnde respondenten) 

een keuze gemaakt gebaseerd op de essentiële 

primaire processen die n.a.v. de coronapande-

mie (begonnen in maart 2020) zijn vastgesteld 

door de afdeling Bedrijfsvoering. 

2.3. Resultaten vooronderzoek 

2.3.1. V1 Welke primaire processen onderscheiden we 

binnen gemeenten 
De gemeentelijke overheid heeft een groot deel van haar processen gestandaardiseerd en 

opgenomen in de GEMeentelijke Model Architectuur, GEMMA genaamd (GEMMA, z.d.). GEMMA is 

een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die 

gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen. Deze processen zijn ingedeeld 

in drie horizontale clusters bestaande uit; sturende processen, uitvoerende (primaire) processen en 

ondersteunende processen. Binnen deze clusters worden vervolgens de processen verder geclusterd 

waarbij samenhangende clusters middels een verbindende kleur worden weergegeven. Zie figuur 2-

1. De uitvoerende (primaire processen) zijn onderverdeeld in:   

 

• Ontwikkelen 

• Samenwerken in de keten 

• Uitvoeren 

• Handhaven  

• Nazorgen 
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Figuur 2-1 De GEMMA Referentieprocessen, omcirkeld in rood het primaire procescluster ‘Verstrekken 

producten en diensten’  

 

2.3.2. V2 Welke rol speelt IT binnen de gemeentelijk 

overheid 
De primaire processen van een gemeente zoals benoemd in 2.3.1 zijn sterk afhankelijk van IT, 
terugvallen op handmatige verwerking is door het gebruik van gecentraliseerde basisregistratie (IT) 
systemen nagenoeg onmogelijk. In tabel 2-3 maken we gebruik van een indeling in (groene) IT 
aspecten (Loeser F. , 2013, p. 8) om aan te geven op welke wijze milieuproblemen een rol kunnen 
spelen bij deze primaire processen door hun afhankelijkheid van IT. De coronapandemie (begonnen 
in maart 2020) heeft er voor gezorgd dat er binnen de (lokale) overheid uitvoerig is gekeken welke 
primaire dienstverlening (verstrekken producten en diensten) volledig digitaal kan verlopen middels 
IT oplossingen. Hoewel hier al stappen zijn gezet middels DigiD web portalen zoals MijnOverheid 
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(MijnOverheid, z.d.) waarbinnen burgers informatie kunnen opvragen, is hier nog veel winst te 
behalen. Relevant hierbij is het concept van eGovernment (eGovernment definition, 2006).  “Het is 
een krachtig middel om efficiëntere en kwalitatief betere openbare diensten te leveren, de 
wachttijden voor gebruikers te verkorten en de transparantie en verantwoordingsplicht in diensten 
te verbeteren”. De EU publiceert jaarlijks de eGovernment benchmark (Capgemini et al., 2021) 
waarin volgens een vastgesteld volwassenheidsmodel 36 EU lidstaten worden gebenchmarkt op een 
viertal attributen, deze vier attributen worden beschreven in tabel 2-2 inclusief hun relevantie voor 
(groene) IT, gebaseerd op informatie uit hoofdstuk 3. Hierbij sluit het verminderen van genoemde 
emissies in tabel 2-2 goed aan op het GHG-Protocol voor steden zoals dit beschreven is in paragraaf 
1.2. Een van de belangrijkste conclusies n.a.v. dit onderzoek uit 2021 was de constatering dat 
hoewel de pandemie in sommige gebieden een katalysator voor digitalisering was, de crisis geen 
wondermiddel is gebleken om overheidsinstanties digitaal te transformeren, met nog steeds 
belangrijke verschillen, zoals: 
 

• 85% van de diensten van de centrale overheid is online beschikbaar, vergeleken met 59% 
van de lokale overheid. 

• 91% van de diensten voor bedrijven is online, vergeleken met 77% voor burgers. 

• Minder dan de helft (43%) van de diensten is online toegankelijk voor grensoverschrijdende 
gebruikers (burgers uit andere gemeenten of het buitenland). 

Tabel 2-2 eGovernment attributen (Capgemini et al., 2021) 

eGovernment attribuut (Capgemini et al., 2021) Relevantie voor (groene) IT (Onderzoeker) 

Gebruikersgerichtheid: 
In hoeverre worden diensten online 
aangeboden? 

Hoe meer diensten online worden aangeboden hoe minder burgers 
fysiek naar gemeentelocaties moeten komen en mogelijke emissies 
door hun vervoersmiddel voorkomen kunnen worden. 
 

Transparantie: wordt er open en transparant 
gecommuniceerd over processen en de 
verwerking van persoonsgegevens 

Geen relevantie, vooral gericht op de privacy van burgers 

Key IT-enablers: 
De mate waarin de belangrijkste IT-enablers 
(eID's, eDocuments, Authentieke bronnen, 
digitale post en handtekeningen) beschikbaar 
zijn voor de processen. 

Door het gebruik van deze key IT-enablers wordt het mogelijk om 
op afstand burgers online te identificeren zonder dat zij hiervoor 
fysiek naar stadslocaties moeten komen.  
Voorkomt fysieke post (papier) en bijbehorend transport hiervan. 

Grensoverschrijdende mobiliteit: 
Hoe gemakkelijk kunnen burgers uit andere 
gemeenten of het buitenland toegang krijgen tot 
de online diensten. 

Gemeenten hebben hun processen met name ingericht op 
inwonende burgers. Het afnemen van diensten vanuit het 
buitenland (of vanuit een andere gemeente) is lastig, als voorbeeld 
het aanvragen van DigiD, hiervoor moet een burger zich melden bij 
een fysieke controle locatie (b.v. een ambassade in het buitenland). 
Verbetering hiervan vermindert het aantal reisbewegingen van een 
burger en daarmee gepaard gaande emissies. 

2.3.3. V3 Welke rol kan groene IT spelen bij de 

gemeentelijke (primaire) processen? 

In tabel 2-3 staat weergegeven op welke manier groene IT een rol kan spelen m.b.t de (primaire) 

processen binnen een gemeente en de afhankelijkheid van IT voor deze processen. De onderzoeker 

maakt hierbij gebruik van de indeling in IT aspecten en hun scope van Loeser (Loeser F. , 2013) en 

beschrijft zelf de bijbehorende milieuproblemen en de rol van groene IT hierin, geïnspireerd door de 

voorbeelden van Loeser. In tabel 3-5 staat vervolgens de relatie beschreven tussen deze aspecten en 

het uiteindelijke groene IT-volwassenheidsmodel. Deze aspecten zien we voor een deel ook weer 

terug in het GHG Protocol voor steden (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas 
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Inventories v1.1, z.d., p. 41) wat uitgaat van drie scopes op basis van de herkomst van het 

broeikasgas (eigen activiteiten, indirecte emissies en overige emissies). 

Tabel 2-3 Rol groene IT in relatie tot mogelijke milieuproblemen (Loeser F. , 2013, p. 8) 

IT Aspect(Loeser) Scope (Loeser) Milieuprobleem(onderzoeker) Rol van groene IT (onderzoeker) 

IT Sourcing Leveranciersrelatie Leveranciers besteden geen 
aandacht aan het aspect 
duurzaamheid. 

Duurzaamheidseisen stellen aan 
Leveranciers (ISO certificeringen b.v.) 

 Aanbesteding IT 
Producten en diensten 

Niet duidelijk of producten en/of 
diensten duurzaam geleverd 
worden. 
Grijze stroom gebruiken gemaakt 
middels fossiele brandstoffen. 

Bij het aanbesteden van IT producten of 
diensten vooraf duurzaamheidseisen 
stellen. 
Groene stroom betrekken uit 
hernieuwbare bronnen (windenergie, 
zonne-energie) 

IT Operatie Generiek IT 
Management 

Applicatielandschap niet 
geoptimaliseerd 
Energieverbruik niet inzichtelijk 
en/of gemonitord 

Aantal applicaties verminderen middels 
consolidatie. 
Energieverbruik monitoren. 

 Datacenter Serverlandschap niet 
geoptimaliseerd (virtualisatie) 
Klimaat in datacenter niet 
geoptimaliseerd 

Aantal servers verminderen middels 
consolidatie. 
Optimaliseren van klimaat in 
datacenters. 

 Office omgeving Werkplekken niet energie zuinig 
Bewustwording t.a.v. 
duurzaamheid op het vlak van IT 
ontbreekt bij gebruikers  
Printen van documenten niet 
geoptimaliseerd (zwart/wit, 
dubbelzijdig) 

Energie zuinige werkplekken. 
Gebruikers instrueren hoe het (zuinig) 
gebruik van IT middelen invloed heeft op 
duurzaamheid. 
Printen van documenten optimaliseren 
(zwart/wit, alleen dubbelzijdig printen). 
Papiergebruik verminderen. 

Organisatiebreed 
(gemeente) 

Governance Geen beleid of strategie aanwezig 
t.a.v. groene IT 

Beleid opstellen en implementeren om 
groene IT onderdeel te maken van de 
reguliere bedrijfsvoering. 

 Informatie Geen inzage in afvalstoffen (e-
waste) of emissies t.g.v. IT 

Inzicht krijgen in de volledige IT-
levenscyclus (cradle to cradle): 

- De afvalstoffen (e-waste) 
stroom. 

- Inkoop van IT 
- Gebruik van IT 
- Verwijderen van IT 

 Optimalisatie Woon-werk verkeer en verkeer van 
burgers (en andere 
belanghebbenden) naar fysieke 
gemeente locaties zorgen voor 
emissies 

Werken op afstand vermindert het 
woon-werk verkeer met haar 
bijbehorende emissies. Dit geld ook voor 
het verkeer van burgers naar fysieke 
gemeentelocaties. 

2.3.4. V4 Welke processen worden opgenomen in een 

groene IT-volwassenheidsmodel voor gemeenten? 
Zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. kwamen gemeenten door de corona pandemie al snel tot de 

conclusie dat de uitvoerende processen en dan met name het verstrekken van producten en 

diensten essentieel waren om een minimale dienstverlening richting burgers te garanderen. Vanuit 

deze optiek is er binnen dit onderzoek dan ook gekozen om deze essentiële uitvoerende processen 

te gebruiken binnen het groene IT-volwassenheidsmodel gezien hun relevantie en de mogelijkheden 

die groene IT kan bieden binnen deze processen (paragraaf 2.3.3) 
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt vanuit de literatuur een groene IT-volwassenheidsmodel ontwikkeld voor 

gemeenten.  Allereerst wordt de onderzoeksaanpak belicht, vervolgens wordt de uitvoering 

beschreven en wordt er stilgestaan bij de resultaten en conclusies. Tot slot wordt aangegeven wat 

het doel van dit vervolgonderzoek is. 

3.1. Onderzoeksaanpak 
Op basis van onderzoek en literatuur van eerdere afstudeerders (Elmendorp, 2020), (Meertens, 

2020) en (Grijseels, 2018) wordt er in dit rapport voortgebouwd op hun onderzoek naar groene IT-

volwassenheidsmodellen. De hoofdvraag die we willen beantwoorden met dit literatuuronderzoek 

luidt:  Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? 

 

In tabel 3-1 staat weergegeven welke onderzoeksvragen we beantwoord willen krijgen middels dit 

literatuuronderzoek en welke bronnen en methoden hiervoor gebruikt zijn. 

Tabel 3-1 Onderzoeksvragen literatuur 

Onderzoeksvraag/subvraag Bronnen Methode 

L1 Wat is de definitie van groene IT ? 

 

Onderzoeken (Elmendorp, 2020) en 

(Meertens, 2020) 

Forward Snowballing 

L2 Wat is een volwassenheidsmodel? 

 

Onderzoeken (Elmendorp, 2020) en 

(Meertens, 2020) 

Forward Snowballing 

L3 Wat zijn de criteria voor een groene IT- 

volwassenheidsmodel? 

Onderzoeken (Elmendorp, 2020) en 

(Meertens, 2020) 

Forward Snowballing 

L4 Wat zijn de criteria voor een groene IT-

volwassenheidsmodel voor de gemeentelijke 

overheid 

 

Processen en informatie uit hoofdstuk 2  

L5 Welke toepasbare groene IT-

volwassenheidsmodellen voor de 

gemeentelijke overheid zijn er? 

 

  

L5-1 Zijn er groene IT-volwassenheids-

modellen? 

Business Source Premier (EBSCO) 

Google Scholar 

Onderzoeken (Elmendorp, 2020) en 

(Meertens, 2020) 

Forward Snowballing 

L5-2 Zijn er groene IT-volwassenheids-

modellen voor de gemeentelijke overheid 

Business Source Premier (EBSCO) 

Google Scholar 

Thesis (Grijseels, 2018) 

Building blocks 

L6 Hoe ziet een geschikt groene IT-volwassen-

heidsmodel eruit voor de gemeentelijke 

overheid? 

Synthese L5 en Hoofdstuk 2  

 

De gebruikte methode voor het zoeken naar literatuur is afhankelijk van de beschikbaarheid van reeds 

bestaande literatuur. Als er reeds literatuur voorhanden is over een onderzoeksvraag maken we 

gebruik van de forward snowballing methode waarbij we nieuwere artikelen zoeken en beoordelen 

op relevantie waarin de oorspronkelijke literatuur geciteerd wordt. Daarnaast wordt onderzocht of de 

kernauteurs van de bestaande literatuur nieuwe artikelen over hetzelfde onderwerp hebben 

geschreven.  Indien er nog geen literatuur beschikbaar is over een onderzoeksvraag maken we gebruik 

van de building block methode waarbij we nieuwe literatuur zoeken middels query’s die aangepast 

zijn op basis van de onderzoeksvraag. De randvoorwaarden voor het literatuuronderzoek staan 

beschreven in tabel 3-2. Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de begeleider een groot aantal 
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relevante artikelen beschikbaar gesteld. Hierdoor zal met name de forward snowballing methode 

worden toegepast. Uitzondering hierbij is literatuur t.a.v. een groene IT-volwassenheidsmodel voor 

gemeentelijke overheden. Hoewel hier een onderzoek van een eerdere student (Grijseels, 2018) 

voorhanden is, is de beschikbare literatuur hiervoor te beperkt en zal voor deze literatuur de building 

blocks methode worden toegepast. Deze wordt toegelicht in figuur 3-1. 

 

 

Figuur 3- 1 Literatuur zoeken voor groene IT-volwassenheidsmodellen middels de building blocks methode. 

Zoals eerder aangegeven zijn er  relevante artikelen beschikbaar gesteld voorafgaand aan dit 

onderzoek. De onderzoeker heeft hierbij de keuze gemaakt om gezien de beschikbare tijd en scope 

van dit onderzoek een subset van 7 artikelen te gebruiken t.b.v. forward snowballing (bijlage 1). Hierbij 

is er gekeken naar relevantie, recentheid, bron en of een artikel al dan niet peer reviewed is. Deze 

subset van gebruikte artikelen voor forward snowballing is opgenomen als bijlage 1. 

Tabel 3-2 Randvoorwaarden literatuuronderzoek 

Gebruikte databases: EBSCO (Business Source Premier) & Google Scholar 

Inclusie criteria artikelen: Exclusie criteria 

Relevantie met het onderwerp Artikelen ouder dan 5 jaar (indien te 

weinig resultaten, ouder dan 10 jaar) 

Betrouwbare bron (zie databases) Andere bronnen dan EBSCO & Google 

Scholar 

Artikelen Peer reviewed  

Engelstalig  

 

3.2. Uitvoering 
Zoals beschreven in paragraaf 3.1 zijn er twee methoden gebruikt t.b.v. het literatuuronderzoek. In 

bijlage 2 zijn de resultaten weergegeven van de forward snowballing en building blocks methoden 

waarbij opgemerkt dient te worden dat teneinde actuele  artikelen te vinden de gevonden artikelen 

met citaties zijn gefilterd op vijf jaar of recenter (2016 ->). De gevonden artikelen m.b.v. de building 

block methode zijn in eerste instantie ook gefilterd op vijf jaar of recenter. Aangezien de zoekcriteria 

m.b.t. onderzoeksvragen L4, L5 en L6 dicht bij elkaar liggen heeft de onderzoeker ervoor gekozen om 

deze niet verder uit te splitsen in separate zoekcriteria maar de zoekcriteria identiek te houden en 

de zoekresultaten achteraf toe te wijzen aan de meest relevante onderzoeksvraag. Aangezien de 

zoekresultaten van L4, L5 en L6 in eerste instantie beperkt waren in aantal is hiervoor het 

zoekcriterium aangepast naar 10 jaar of recenter (2011->). De gevonden literatuur werd beoordeeld 

op relevantie door middel van het beoordelen van de titel en samenvatting als het aantal treffers 

kleiner was dan 100, bij meer dan 100 treffers is alleen naar de titel gekeken. Vervolgens zijn de 

geselecteerde artikelen inhoudelijk bekeken. In totaal zijn er 12 nieuwe relevante artikelen 

gevonden. In bijlage 3 staat een overzicht met de additionele artikelen die gebruikt gaan worden in 

dit onderzoek. 
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3.3. Resultaten en conclusies 
Hier staan het ontwikkelde theoretisch kader: de antwoorden op de gestelde vragen met de 

argumenten die, op basis van gevonden literatuur, tot deze antwoorden heeft geleid. We eindigen 

met de conclusies van het theoretisch kader en de consequenties voor het verdere onderzoek 

3.3.1. L1 - Wat is de definitie van groene IT? 
Groene IT moet gezien worden als een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT op 

het milieu minimaliseren en de positieve impact die IT kan hebben, optimaliseren (Hankel, 

Heimeriks, & Lago, 2017). 

3.3.2. L2 - Wat is een volwassenheidsmodel? 
De oorsprong van volwassenheidsmodellen is ontstaan binnen de software industrie. Hier ontstond 

in de jaren negentig de behoefte en noodzaak om het ontwikkelen van software en het borgen van 

de softwarekwaliteit vast te leggen in een zogenaamd Capability Maturity Model. Dit CMM 

presenteerde een reeks aanbevolen werkwijzen op een aantal belangrijke procesgebieden (Paulk, 

Curtis, Chrissis, & Weber, 1993). Een volwassenheidsmodel  moet in principe gezien worden als een 

reeks volwassenheidsniveaus voor een klasse objecten. Het vertegenwoordigt een geanticipeerd, 

gewenst of typisch evolutie pad van deze objecten in de vorm van afzonderlijke fasen (Becker, 

Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009). Het gebruik van volwassenheidsmodellen heeft sinds het ontstaan 

een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is inmiddels niet langer beperkt tot softwareontwikkeling 

maar wordt veelvuldig toegepast in andere domeinen om daar te toetsen wat het 

volwassenheidsniveau is. Belangrijk aspect is wel om een volwassenheidsmodel specifiek te maken 

voor de sector en grootte van de betreffende organisatie waar het volwassenheidsmodel voor 

gebruikt gaat worden (Bley, 2021). Vooral in het geval van transformatie kunnen 

volwassenheidsmodellen helpen bij het begrijpen van de huidige staat en de mogelijkheden van een 

organisatie in het effectief managen en begeleiden van transformatie-inspanningen op een 

systematische manier (Teichert, 2019). 

3.3.3. L3 Wat zijn de criteria voor een groen IT- 

volwassenheidsmodel? 
Voordat we ingaan op mogelijke criteria voor groen IT- volwassenheidsmodellen is het belangrijk om 

allereest te beschrijven wat het doel is van de drie typen volwassenheidsmodellen (Becker et al., 

2009, de Bruin et al. ,2005). 

• Beschrijvend – Het volwassenheidsmodel beschrijft alleen de huidige situatie. 

• Voorschrijvend – Het volwassenheidsmodel beschrijft de huidige situatie maar geeft 

daarnaast ook richtlijnen voor eventuele verbetermaatregelen. 

• Vergelijkend – Het volwassenheidsmodel vergelijkt de situatie tussen twee entiteiten. Bij 

voldoende historische data kan dit voor benchmarking worden gebruikt. 

Zoals we beschreven in paragraaf 1.3 willen we middels dit onderzoek gemeenten in staat stellen om 

specifieke maatregelen te nemen om hun volwassenheidsniveau op het vlak van groene IT te 

verhogen. Daarmee valt het beschrijvende model af. Verder hebben we al kunnen vaststellen dat er 

nog weinig onderzoek is verricht is naar de volwassenheid van groene IT binnen gemeentelijke 

organisaties. Hieruit volgt de consequentie dat een vergelijkend volwassenheidsmodel niet voor de 

hand ligt. De onderzoeker heeft daarom de keuze gemaakt om alleen gebruik te maken van 

voorschrijvende (prescriptive) volwassenheidsmodellen.  Het ontwerpen van een 
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volwassenheidsmodel dient zoveel mogelijk te gebeuren conform vastgestelde ontwerpcriteria 

waardoor de kwaliteit geborgd is. Voor dit onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van  

ontwerpcriteria zoals beschreven in het framework in tabel 3-3 (Pöppelbuß & Röglinger, 2011, p. 7). 

Tabel 3-3 Ontwerpcriteria voor een volwassenheidsmodel (Pöppelbuß & Röglinger, 2011, p. 7) 

 

Middels dit framework kunnen we de criteria voor een groene IT-volwassenheidsmodel vaststellen 
welke gericht zijn op een voorschrijvend volwassenheidsmodel. Hierbij onderscheiden we conform 
het framework twee relevante onderdelen. De basis vereisten van een volwassenheidsmodel (1) 
BASIC en de vereisten van een voorschrijvend volwassenheids-model (3) PRESCRIPTIVE. 
Om het volwassenheidsniveau van componenten binnen een volwassenheidsmodel daadwerkelijk te 

kunnen meten moeten we deze vooraf eenduidig definiëren. Het oorspronkelijke CMM model van 

Paulk (Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber, 1993) beschrijft vijf niveaus: initieel, herhaalbaar, 

gedefinieerd, beheerd en geoptimaliseerd. Philipson (Philipson, 2010) introduceerde een additioneel 

0 niveau waarmee wordt aangegeven dat er nog geen activiteiten of inzichten zijn m.b.t. de 

betreffende component. Aangezien het aantal onderzoeken naar groene IT binnen gemeenten en de 

te verwachten kennis hieromtrent gering is, nemen we ook de mogelijkheid op voor de respondent 

om ‘Weet ik niet’ (Don’t know) te beantwoorden zodat deze kan aangeven onbekend te zijn met de 

gevraagde component. Hiermee wordt voorkomen dat de respondent een antwoord verzint en geeft 
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het tegelijk inzicht in hoeverre bepaalde attributen en componenten wel/niet beantwoord kunnen 

worden door de specifieke functie/rol van de respondent. Voor het scoren en beschrijven van de 

volwassenheid per component maken we gebruik van de indeling volgens het model van Philipson 

(Philipson, 2010) waarbij we de volwassenheid per component generiek beschrijven waardoor deze 

uniform is binnen het gehele GITMM. De indeling en beschrijving staan weergegeven in figuur 3-2. 

 

Figuur 3-2 CMM Niveaus (Philipson, 2010, p. 17) en de optie “Don’t know”(onderzoeker) 

 

3.3.4. L4 Wat zijn de criteria voor een groene IT-

volwassenheidsmodel voor de gemeentelijke overheid? 
Naast de algemene criteria uit paragraaf 3.3 gelden voor de gemeente specifieke criteria. De focus 

van dit onderzoek ligt op de primaire processen binnen gemeenten op het vlak van de uitvoerende 

processen conform de GEMMA, specifiek de processen die te maken hebben met het verstrekken 

van producten en diensten richting burger. De corona pandemie heeft hier inzichtelijk gemaakt dat 

dit de meest kritieke en essentiële processen zijn binnen gemeenten en door deze te gebruiken 

zorgen we voor relevantie in dit onderzoek. Hiervoor moet er dus geborgd worden dat deze 

uitvoerende processen afgebeeld kunnen worden in een groene IT-volwassenheidsmodel voor de 

gemeentelijke overheid. We maken gebruik van een indeling in (groene) IT aspecten (Loeser F. , 

2013) zoals beschreven in tabel 2-3 om aan te geven op welke wijze milieuproblemen een rol 

kunnen spelen en welke aspecten van groene IT hier relevant kunnen zijn. Voor de specifieke 

aspecten t.a.v. het verstrekken van producten en diensten richting burger maken we gebruik van de  

indeling in attributen zoals deze gebruikt worden binnen eGovernment (eGovernment definition, 

2006). In tabel 3.5 in paragraaf 3.3.6 wordt aangegeven hoe deze attributen van groene IT aspecten 

(Loeser F. , 2013) en eGovernment (eGovernment definition, 2006) geborgd zijn in het GITMM. 

Hiermee geven we invulling aan het borgen van de uitvoerende processen in een groene IT-

volwassenheidsmodel voor de gemeentelijke overheid. 
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3.3.5. L5 Welke toepasbare groene IT-

volwassenheidsmodellen voor de gemeentelijke overheid 

zijn er? 
Tijdens het literatuuronderzoek is er onderzocht welke groene IT-volwassenheidsmodellen bestaan 

voor de gemeentelijk overheid. Hierbij hebben we deze vraag opgesplitst in twee delen. Hieronder 

staan deze sub-vragen vermeld inclusief het antwoord. 

1. Bestaan er groene IT-volwassenheidsmodellen (GITMM)? 

Vanuit de literatuur  en onderzoeken van de eerdere afstudeerders (Elmendorp, 2020) 

en (Meertens, 2020) zijn meerdere groene IT-volwassenheidsmodellen door hen 

geïdentificeerd en onderzocht op bruikbaarheid voor hun sector. In tabel 3-4 staan van 

ieder onderzoek de vier hoogst scorende GITMM vermeld.  

Tabel 3-4 Overzicht Top 4 GITMM door (Meertens, 2020) en (Elmendorp, 2020) 

Onderzoeker  Jaar Sector Onderzochte GITMM en ranking door 

onderzoeker 

Elmendorp  2020 Productie 1. (Hankel, Oud, & Lago, 2014) 

2. (Park, Eo, & Lee, 2012) 

3. (Philipson, 2010) 

4. (Mohapatra & Jindal, 2010) 

Meertens 2020 Verzekering 1. (Hankel, Heimeriks, & Lago, 2017) 

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

3. (Philipson, 2010) 

4. (Curry & Donnellan, 2012) 

 

2. Bestaan er GITMM specifiek voor de gemeentelijk overheid? 

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 hebben we naast forward snowballing ook middels building blocks 

onderzocht of er reeds bestaande GITMM’s zijn t.b.v. de gemeentelijke overheid. Dit blijkt niet het 

geval te zijn, hoewel er twee  artikelen zijn (Butler & Hackney, 2011) en (Butler & Hackney, 2015) 

waarin groene IT binnen de context van (gemeentelijke) overheid wordt beschreven en/of 

onderzocht betreft het hier geen uitgewerkt en toepasbaar GITMM. (Butler & Hackney, 2015) leggen 

ook de relatie tussen de bevindingen van het GHG protocol dat steden een groot aandeel hebben in 

de uitstoot van broeikasgassen en de conclusie van het IPCC dat er snel aanpassingen nodig zijn 

omdat de effecten van klimaatverandering anders onomkeerbaar worden. Ze concluderen 

vervolgens dat in de basis, op digitale technologie gebaseerde initiatieven de beste hoop bieden om 

de overgang naar duurzame klimaatverandering binnen gemeenten te bereiken. 

3.3.6. L6 Hoe ziet een geschikt groene IT-

volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke 

overheid? 
Aangezien er geen GITMM voor de gemeentelijke overheid bestaat moeten we gebruik maken van 

een of meer bestaande GITMM. In bijlage 4 worden de GITMM uit paragraaf 3.3.5 gescoord op de 

ontwerpprincipes van (Pöppelbuß & Röglinger, 2011). Aangezien het model van Hankel  (Hankel, 

Heimeriks, & Lago, 2017) en Molla (Molla, Cooper, & Pittayachawan, 2011) beide de hoogste score 

halen worden deze GITMM gebruikt in dit onderzoek. Aangezien de twee gekozen GITMMs ieder 
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hun eigen aandachtsgebied en focus hebben moeten we middels synthese van L3, L4 en L5 een 

GITMM samenstellen dat geschikt is voor de gemeentelijke overheid. Een van de terugkerende 

aspecten in de verschillende onderzoeken naar groene IT is de conclusie dat groene IT zo holistisch 

mogelijk benaderd moet worden en zich niet uitsluitend focust op de IT (afdeling). Het GITMM van 

Hankel  (Hankel, Oud, & Lago, 2014) geeft een duidelijke indeling in vier domeinen waarbij het reeds 

voorsorteert op een specifiek domein afhankelijk van de sector (Domein 4). 

Domein 1 (Groene IT in de organisatie) 

Om invulling te geven aan een holistische benadering heeft de onderzoeker er voor gekozen om 

voor het eerste domein de gehele organisatie te betrekken i.p.v. alleen de IT afdeling zoals Hankel 

doet. Dit laatste aspect is vooral zichtbaar in de toolkit voor dit model (Hankel A. , z.d) waarin voor 

de level 1 beschrijving meerdere malen verwezen wordt naar de ‘ICT-Organisatie’ in tegenstelling tot 

de gehele organisatie. Dit geeft daardoor een vollediger beeld. Het model van Hankel bestrijkt 

daarnaast zowel het aspect van ‘green by IT’ als ook ‘green of IT’. Het model van Molla (Molla, 

Cooper, & Pittayachawan, 2011) gebruikt als basis de beschikbare bronnen in een organisatie (mens, 

technologie en management) om vervolgens op component niveau dit verder uit werken. Voor het 

eerste domein gebruiken we de vier attributen van Molla (Houding, beleid, governance en praktijk) 

waarbij de componenten afkomstig zijn van Molla maar ook vanuit Milieumanagement (Glasbergen 

et al., 1991). De component reputatie is ook opgenomen omdat dit een relatie heeft met het 

verbeterpotentieel van bedrijven (Gomez-Trujillo, Velez-Ocampo, & Gonzalez-Perez, 2020). In twee 

recente artikelen van Patón-Romero (Patón-Romero, Baldassarre, Rodríguez, & Piattini, 2019) en 

(Paton-Romero J. , Baldassarre, Toval, Rdoriguez, & Piattini, 2021) beschrijft deze hoe belangrijk het 

is om continue verbetering van geïmplementeerde Groene IT maatregelen na te streven, hiervoor 

hebben we dit als additionele component toegevoegd aan de attribuut: governance. 

Domein 2 (Vergroenen van IT) 

Hiervoor gebruiken we een variant van Hankel  (Hankel, Oud, & Lago, 2014) met in totaal 8 

attributen. Hoewel het aspect datacentrum wat terugkomt in meerdere attributen zowel intern 

(eigen datacentrum) als extern (ingekocht bij een hosting partner) voorkomt maakt dit inhoudelijk 

geen verschil aangezien de vraagstelling overkoepelend gezien moet worden en losstaat van het 

aspect waar apparatuur fysiek staat. 

Domein 3 (Vergroenen van Algemene bedrijfsprocessen) 

We beschikken naast alle genoemde GITMM  ook over zeer recente onderzoeken naar het aspect 

van telewerken (Rix, 2021). Deze onderzoeken passen qua relevantie en recentheid goed binnen het 

domein 3 van Hankel (Hankel, Oud, & Lago, 2014) omdat telewerken van toepassing is op de 

algemene bedrijfsprocessen en telewerken zorgt voor het verminderen van woon-werk verkeer. 

Daarnaast geven de onderzoeken door hun recentheid en actualiteit vanuit de corona pandemie 

bekeken een interessante en relevante invulling aan dit domein. We gebruiken de vier attributen van 

Hankel waarbij we bewust het attribuut ‘decision-support’ niet gebruiken aangezien deze reeds 

wordt afgedekt in de attributen ‘governance’ en ‘praktijk’ van domein 1. 

 

Domein 4 (sector specifieke bedrijfsprocessen) 

 Voor domein 4 maken we gebruik van de eGovernment attributen zoals deze beschreven staan in 

paragraaf 2.3.2 en tabel 2-2. De sector specifieke bedrijfsprocessen bestaan uit het verstrekken van 

producten en diensten aan de burgers. Door het mogelijk te maken dit op afstand te doen worden 

reisverkeer en bijbehorende emissies voorkomen. 
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Uiteindelijk kunnen we met deze informatie een groene IT-volwassenheidsmodel voor gemeenten 

opstellen (GITMM-Gemeenten) waarbij tevens geborgd moet zijn dat het GITMM invulling geeft aan 

alle groene IT aspecten zoals deze staan beschreven in paragraaf 2.3.2, tabel 2-3. In tabel 3-5 wordt 

aangegeven hoe deze groene IT aspecten passen en geborgd zijn binnen de vier domeinen van het 

GITMM. Het volledige GITMM-Gemeenten met daarin de attributen en componenten inclusief 

beschrijving en bronvermelding is opgenomen als bijlage 5. 

Tabel 3-5 Groene IT Aspecten uit tabel 2-3 in relatie tot de vier domeinen van het GITMM 

IT Aspecten (Loeser F. , 2013) Scope (Loeser F. , 2013) 

D
o

m
ei

n
 1

 

D
o

m
ei

n
 2

 

D
o

m
ei

n
 3

 

D
o

m
ei

n
 4

 

IT Sourcing Leveranciersrelatie   √   

 Aanbesteding IT Producten en diensten   √   

IT Operatie Generiek IT Management  √  √   

 Datacenter   √   

 Office omgeving  √  √   

Organisatiebreed (gemeente) Governance  √    

 Informatie  √  -   

 Optimalisatie    √  √ 

 

In figuur 3-3 zie we het uiteindelijke GITMM voor gemeenten beschreven op hoofdlijnen. In bijlage 

5staat het GITMM in detail beschreven m.b.t. domeinen, attributen en componenten inclusief de 

bronvermelding. 

 

Figuur 3-3 Groene IT-volwassenheidsmodel voor Gemeenten (GITMM-Gemeenten).  

3.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft als doel om een relevant groene IT-volwassenheidsmodel te ontwikkelen voor 
gemeenten, zodat de negatieve en positieve effecten van hun IT op het milieu in kaart gebracht 
kunnen worden, dit model is beschreven in de voorgaande paragraaf 3.3.6. Vervolgens willen we dit 
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model in de empirie verifiëren (via onderzoeksvragen E2..E5) en gebruiken om deze effecten te 
meten binnen drie a vier gemeenten afhankelijk van de beschikbare tijd. In tabel 3-6 wordt dit 
empirische vervolgonderzoek uitgewerkt d.m.v. het beschrijven van de empirische 
onderzoeksvragen, hoe de benodigde informatie verkregen kan worden en de relevantie van die 
informatie beschreven. De methode voor het empirisch onderzoek wordt afgeleid in hoofdstuk 4. 

Tabel 3-6 Empirische onderzoeksvragen 

Nummer Interview/subvraag Bron van informatie? Waarom is deze 
informatie relevant? 

E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van  gemeenten op het vlak van groene IT ? 

E1-1 Voor gemeente 1 Ingevuld GITMM met per 
component een CMMI score 
van 0-5. Deze scores worden 
vervolgens geaggregeerd op 
attribuut niveau waardoor 
vervolgens  inzicht ontstaat van 
het groen IT-volwassenheids 
niveau per domein. 

Dit geeft een globaal 
beeld t.a.v. de stand 
van zaken m.bt. de 
volwassenheid van 
een gemeente.. 

E1-2 Voor gemeente 2 

ZE1-3 Voor gemeente 3 

E2 Wat zijn de potentiële verbeterpunten op het gebied van groene IT voor de casus organisatie? 

E2-1  Resultaten van het ingevulde 
GITMM 

Dit geeft de casus 
organisatie een beeld 
van hun potentiële 
verbeterpunten op het 
gebied van groene IT. 

E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de gemeentelijke overheid? 

E3-1 Zijn de 4 domeinen en 
hun beschrijvingen 
duidelijk en volledig? 

Semi-gestructureerde 
interviews 

De 4 domeinen 
bevatten het volledige 
GITMM, het is 
belangrijk om te 
toetsen of deze 4 
domeinen het gebied 
afdekken binnen 
gemeenten. 

E3-2 Zijn de attributen van de 
4 domeinen volledig en 
duidelijk omschreven? 

Semi-gestructureerde 
interviews 

Er moet geverifieerd 
worden of de 
gebruikte attributen 
volledig en duidelijk 
omschreven zijn voor 
gebruik binnen 
gemeenten. 

E3-3 Zijn de componenten van 
de 4 domeinen volledig 
en duidelijk omschreven? 

Semi-gestructureerde 
interviews 

Er moet geverifieerd 
worden of de 
gebruikte 
componenten volledig 
en duidelijk 
omschreven zijn voor 
gebruik binnen 
gemeenten. 

E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de gemeentelijke overheid ? 

E4-1 Welke rollen/functies 
van medewerkers binnen 
de gemeente zijn het 
meest geschikt om het 
GITMM in te 
vullen/scoren? 

Semi-gestructureerde 
interviews 

Door het selecteren 
van de juiste 
rol/functie voor het 
invullen van het 
GITMM worden de 
resultaten 
betrouwbaarder. 

E4-2 Is het GITMM inhoudelijk 
nog actueel ? 

Semi-gestructureerde 
interviews 

Onderwerpen en 
inzichten kunnen in de 
tijd veranderen. Door 
hierna te vragen 
controleren we of het 
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Nummer Interview/subvraag Bron van informatie? Waarom is deze 
informatie relevant? 

GITMM eventueel 
geactualiseerd moet 
worden. 

E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel? 

  Synthese van E3 en E4 Dit geeft de 
onderzoeker de 
mogelijkheid om het 
volwassenheidsmodel 
beter toepasbaar te 
maken voor de 
gemeentelijke 
overheid 

E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? 

  Synthese van E3, E4 en E5 Het beantwoord de 
centrale 
onderzoeksvraag 
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4. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Design Science Research Method (DSRM) is gebruikt als 

methode om de centrale onderzoeksvraag uit paragraaf 1.4 te beantwoorden: Hoe ziet een groene 

IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? Het procesmodel van DSRM staat 

weergegeven in figuur 4.1. De processtappen die we binnen dit model doorlopen hebben voor ons 

onderzoek zijn: 

 

1. We identificeren en motiveren de probleemstelling in paragraaf 1.3 (Identify problem & 

motivate). 

2. In paragraaf 1.4 hebben we de doelstelling van de oplossing gedefinieerd (Define objectives 

of a solution).  

3. In hoofdstuk 3 wordt met behulp van literatuur een GITMM ontworpen (Design & 

Development). 

4. Hoofdstuk 4 (Methodologie) laat zien hoe het ontwikkelde GITMM gebruikt wordt om de 

doelstelling te behalen middels evaluatie van het model in de empirie door respondenten. In 

hoofdstuk 2 (vooronderzoek) wordt beschreven hoe er middels interne experts geborgd 

wordt dat het model toepasbaar is binnen de gemeentelijke organisatie (Demonstration). 

5. De resultaten van het onderzoek en de analyse beschrijven we in hoofdstuk 5 (Evalution). 

6. In hoofdstuk 6 communiceren we de resultaten van het onderzoek, conclusies, discussie en 

reflectie en geven we aanbevelingen voor mogelijke vervolgonderzoeken (Communication).  

 

Figuur 4-1 DSRM Procesmodel (Peffers, Rothenberger, Tuunanen, & Chatterjee, 2007, p. 48) 

 

4.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
De keuze voor de  onderzoeksmethode wordt gemaakt door middel van het uitwerken van de 

zogenaamde ‘research onion’ oftewel ui zoals deze beschreven wordt door Saunders (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019, p. 130). Deze ‘ui’ bestaat uit zes verschillende schillen waarin per schil een 

keuze moet worden gemaakt afhankelijk van de context en inhoud van het onderzoek. De keuzes en 

de toelichting hierbij staan vervolgens opgenomen in tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 De verschillende schillen en daarbij behorende keuzes en verantwoording (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019, p. 130)  

Schil (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019, p. 130) 

Keuze en verantwoording (onderzoeker) 

Onderzoeksfilosofie Pragmatisch, het empirische onderzoek is opgehangen aan een centrale 

onderzoeksvraag met daaronder subvragen zoals deze geformuleerd zijn in paragraaf 

1.4. Saunders stelt dat een pragmatische onderzoeksfilosofie begint met een 

probleemstelling en als doel heeft om een praktische oplossing te vinden (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019, p. 151). Dit sluit goed aan bij onze DSRM aanpak. 

Onderzoeksaanpak Deductie: het toetsen van een bestaande theorie (de bestaande GITMM modellen) en 

inductie: het ontwikkelen van een nieuwe theorie (een aangepast GITMM specifiek 

voor gemeenten op basis van feedback in de semi-gestructureerde interviews en de 

ingevulde GITTM). 

Onderzoeksstrategie Omdat we willen toetsen of het via literatuur ontworpen GITMM-gemeente volledig en 

bruikbaar is, ligt het voor de hand om dat te doen via experts in een casestudie. 

Casestudie: deze strategie omvat het empirisch onderzoeken van een of meerdere 

specifieke tijdelijk fenomenen (een case is in dit geval een gemeente) waarbij 

meerdere bronnen worden ingezet (interviews, vragenlijsten). Om de externe validiteit 

te vergroten worden 3 a 4 gemeenten van vergelijkbare grootte onderzocht waarbij we 

literal replication verwachten, dus een meervoudige casestudie 

Methodologische keuze Mixed methods. We willen kwantitatief meten wat het volwassenheidsniveau van een 

gemeente is (op basis van ingevulde GITTM’s) en kwalitatief willen we middels semi-

gestructureerde interviews achterhalen of het model volledig en bruikbaar is. 

Tijdspad Cross-sectioneel. Gedurende een korte periode worden interviews afgenomen en de 

GITTM’s op basis van CMM niveaus (0-5) ingevuld door de respondenten. Zie tevens 

paragraaf 3.4. 

Technieken en procedures 

t.b.v. datacollectie en 

analyse. 

Semi-gestructureerde interviews. Dit geeft de respondent de mogelijkheid om naast 

de antwoorden op de concrete interviewvragen uit te weiden over aanpalende 

onderwerpen en breder aan te geven wat er speelt binnen de organisatie. 

Ingevulde GITTM’s door de respondenten geven inzage in de volwassenheid van een 

gemeenten op basis van CMMI niveaus (0-5) per component en de optie “weet ik niet” 

 

4.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Het doel is om per gemeente 2 respondenten te interviewen volgens het principe van semi-

gestructureerde interviews, in totaal willen we drie a vier gemeenten betrekken in dit onderzoek. 

Deze respondenten moeten voldoen aan een aantal criteria om te borgen dat deze respondenten de 

juiste kwalificaties hebben en in staat zijn om inhoudelijk zoveel mogelijk bij te dragen aan het 

onderzoek. Deze criteria staan beschreven in tabel 4-2. 
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Tabel 4-2 Respondent criteria 

Nummer Criterium Motivatie 

1 De respondent werkt minimaal 2 jaar voor de 

casus gemeente. 

De respondent is voldoende bekend met de casus 

gemeente en haar (primaire) processen. 

2 De rol van de respondent is niet specifiek voor de 

casus gemeente en is qua omschrijving en inhoud 

vergelijkbaar tussen alle casus gemeenten. 

Hierdoor borg je de externe validiteit (zie ook 

paragraaf 4.4). 

3 De respondent heeft ervaring met de primaire 

processen binnen gemeenten. 

Hierdoor is de respondent in staat om vragen m.b.t. 

de primaire processen te beantwoorden. 

4 De respondent is op medior of senior 

management niveau werkzaam binnen de casus 

gemeente met als aandachtsgebied IT of is 

betrokken bij het verduurzamen van de casus 

gemeente. 

De aandachtsgebieden zijn relevant omdat de 

respondent hierdoor inhoudelijk relevante 

informatie kan geven. Aangezien het GITMM op de 

gehele gemeentelijke organisatie van toepassing is 

en overkoepelende kennis vereist, is medior of 

senior niveau van de respondent wenselijk. 

 

Deze criteria voor de respondenten kunnen we vervolgens gebruiken om te bepalen welke  rol de 

respondenten binnen de casus gemeenten moet hebben. Hieronder staat aangegeven wat de rol 

moet zijn van de twee respondenten die geïnterviewd worden per gemeente (3 a 4). 

• Manager IT of een vergelijkbare rol 

• Manager/Adviseur duurzaamheid/MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 

De interviews met de respondenten worden gehouden in de periode van februari 2022 t/m april 

2022 en duren naar verwachting 1 uur. Gezien de onzekerheid t.a.v. fysieke bijeenkomsten door de 

corona pandemie maken we gebruik van videobellen. De respondenten wordt gevraagd om 

voorafgaand aan het interview het GITMM in te vullen en alle onderzoeks-informatie die zij vooraf 

krijgen goed door te nemen, naar verwachting zal dit ook 1 a 2 uur vergen. Voor het vastleggen van 

de interviews en de verdere verwerking van de onderzoek gegevens worden de interviews 

opgenomen en later getranscribeerd. Hierbij wordt geborgd dat de gegevens geanonimiseerd 

worden zodat de gegevens niet naar een respondent herleid kunnen worden maar het wel duidelijk 

is welke rol de respondent heeft binnen een gemeente. Het gespreksverslag zal voorgelegd worden 

aan de respondent ter validatie  (binnen 2 weken). Eventuele correcties/aanvulling op het verslag 

door de respondent worden verwerkt in de definitieve versie. Het eerste interview met een 

respondent zal gebruikt worden om te toetsen of de opzet, inhoud en structuur van het interview 

aansluit bij het doel om de onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. De respondenten krijgen 

voorafgaand aan het interview een brief (zie bijlage 6) met daarin (achtergrond) informatie over het 

onderzoek waaronder een formulier ‘informed consent’, alle interview vragen en het volledige 

GITMM ter invulling voorafgaand aan het interview. De verkregen onderzoeksresultaten leiden 

uiteindelijk tot een gevalideerd GITMM voor gemeenten. Vanwege de beperkte tijd zal het 

definitieve model op basis van de onderzoeksresultaten niet worden voorgelegd aan de 

respondenten maar kan deze gebruikt worden voor verder onderzoek. Aangezien er slechts een 

respondent per rol wordt geïnterviewd en deze rollen zeer verschillend zijn worden voorgestelde 

wijzigingen vanuit een respondent welke door donderzoeker geverifieerd worden t.a.v. relevantie 

m.b.t.inhoud en literatuur (criteria volwassenheidsmodel zoals beschreven in tabel 3-3) 

meegenomen in het uiteindelijke groene IT-volwassenheidsmodel (paragraaf 5.5). Dit aspect komt 

ook terug m.b.t. de interne validiteit (paragraaf 4.4). 
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4.3. Gegevensanalyse 
Deze paragraaf beschrijft hoe de verkregen onderzoeksgegevens uit de interviews en ingevulde 

GITMM’s worden geanalyseerd. De methode die we hiervoor gebruiken verschilt per type 

onderzoeksgegeven. Allereerst zorgen de semi-gestructureerde interviews voor kwalitatieve 

onderzoeksgegevens die vervolgens gesplitst kunnen worden in concrete antwoorden op de 

specifieke onderzoeksvragen enerzijds en overige opmerkingen/uitspraken anderzijds. Daarnaast 

hebben we de kwantitatieve gegevens afkomstig uit de ingevulde GITMM’s die verwerkt worden op 

basis van de 0-5 scores en ‘weet ik niet’ per component uit paragraaf 3.3.3 en geaggregeerd worden 

weergegeven in een matrix op attribuut en domein niveau. Zowel op individueel gemeenteniveau als 

over alle gemeenten.  Figuur 4-2 laat een overzicht zien van deze stappen. 

 

Figuur 4-2 Stappen gegevensanalyse 

Uiteindelijk ontstaat hieruit een matrix waarin kwantitatief wordt weergegeven hoe iedere 

gemeente scoort op elk domein, attribuut en component waarbij we ook aangeven voor welke 

componenten ‘weet ik niet’ werd ingevuld (bijlage 7). Als er op attribuut niveau laag wordt gescoord 

(volwassenheidsniveau 0 tot2) wordt dit gezien als een mogelijk verbeterpunt voor de gemeente. De 

kwalitatieve gegevens worden geanalyseerd op basis van het voorkomen van relevante 

sleutelwoorden/uitspraken/quotes m.b.t. de empirische onderzoeksvragen (zie bijlagen 8 en 9).. 

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

aspecten 
In deze paragraaf staan we stil bij de interne- en externe validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten van dit onderzoek. 

Interne validiteit: 

Interne validiteit verwijst naar de mate waarin onze bevindingen kunnen worden toegeschreven aan 

de interventie die we onderzoeken in plaats van aan gebreken in de onderzoeksopzet (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2019, p. 215). Vertaald naar dit onderzoek willen we weten of we het juiste 

GITMM hebben ontwikkeld en de componenten, attributen en domeinen van het GITMM 

daadwerkelijk datgene meten wat we willen onderzoeken. De interview vragen worden gevalideerd 

middels een proefinterview. Om deze interne validiteit te borgen hebben we de volgende 

maatregelen genomen: 
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• We hebben eenduidige criteria (tabel 4-2) opgesteld waaraan de respondenten moeten 

voldoen. Hiermee borgen we dat de respondent over voldoende kennis en ervaring beschikt 

om het GITMM in te vullen en de interviewvragen te beantwoorden. 

• We hebben gebruik gemaakt van peer-reviewed literatuur en het GITMM voldoet aan de 

gestelde criteria (paragraaf 3.3.3 en 3.3.4). 

• We hebben gebruik gemaakt van interne experts om te borgen dat het GITMM voldoet in 

relatie tot de gemeentelijke overheid (tabel 2-1). 

Hoewel de criteria t.a.v. de respondenten duidelijk zijn, bestaat het risico dat we vanwege de 

beperkte tijd en het werken op afstand door de corona pandemie binnen een casus gemeente 

onvoldoende respondenten kunnen interviewen die aan alle gestelde criteria voldoen. Daarnaast 

wordt er vanwege de beperkte tijd slechts een respondent per rol/functie geïnterviewd waardoor de 

antwoorden niet binnen een rol/functie vergeleken/getoetst kunnen worden. 

 

Externe validiteit: 

Gaat over de vraag of we onze onderzoeksresultaten kunnen generaliseren naar een andere context 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 216). In het kader van dit onderzoek willen we dus weten of 

de resultaten van de onderzochte casus gemeenten toegepast mogen worden op andere 

gemeenten. Zoals beschreven in paragraaf 1.1 kunnen de verschillen tussen gemeenten zeer groot 

zijn in aantal inwoners maar ook daaraan gekoppeld het aantal medewerkers. Om de externe 

validiteit te verhogen worden daarom meerdere gemeenten (3 a 4) onderzocht van verschillende 

grootte op basis van de geselecteerde processen uit paragraaf 2.3.4. Echter, op basis van het totale 

aantal gemeenten in Nederland (352) is dit slechts 1%, de resultaten kunnen dus maar op zeer 

beperkte schaal gegeneraliseerd worden. 

Betrouwbaarheid: 

Beschrijft de mate waarin de techniek voor het verzamelen van gegevens consistente bevindingen 

zullen opleveren, soortgelijke waarnemingen  worden gedaan of conclusies worden getrokken door 

andere onderzoekers. Daarnaast moet er getoetst worden of er transparantie is in de wijze waarop 

de onbewerkte gegevens zijn gebruikt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 815). Om de 

betrouwbaarheid in dit onderzoek te borgen hebben we een aantal maatregelen genomen. 

• Het literatuuronderzoek (hoofdstuk 3) beschrijft duidelijk de gebruikte methodes en de 

daaruit volgende resultaten. 

• Dit hoofdstuk beschrijft de gebruikte onderzoeksmethodologie en geeft ook mogelijke 

risico’s aan die geadresseerd moeten worden. 

• De respondenten worden allemaal op dezelfde wijze benaderd. Voorafgaand aan het 

onderzoek ontvangen ze een informatiebrief (bijlage 6) waarin naast de 

achtergrondinformatie van dit onderzoek ook het GITMM en de interviewvragen staan 

opgenomen. 

• De interviews worden getranscribeerd en vervolgens gevalideerd door de respondenten. 

• De ingevulde GITMM’s worden gearchiveerd (10 jaar). 

 

Ethiek: 

In de context van onderzoek verwijst ethiek naar de gedragsnormen die het gedrag sturen met 

betrekking tot de rechten van degenen die het onderwerp van uw werk worden of erdoor worden 

beïnvloed (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 252). Om dit onderzoek ethisch verantwoord uit te 

voeren conformeren we ons daarom aan de ethische principes (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, 
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p. 257) zoals deze beschreven staan in tabel 4-3. Daarnaast volgen we de Nederlandse gedragscode 

voor wetenschappelijke integriteit uit 2018 (Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, 

2018) 

Tabel 4-3 Ethische principes (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019) 

Ethisch principe Verantwoording 

De onderzoeker is 

integer, eerlijk en 

ruimdenkend. 

De kwaliteit van het onderzoek is voor een deel afhankelijk van de onderzoeker. De 

onderzoeker moet open, eerlijk en transparant acteren richting de respondenten en andere 

betrokkenen in het onderzoek. 

Respect voor anderen De positie van de onderzoeker is gebaseerd op respect en onderling vertrouwen voor 

iedereen die betrokken is bij het onderzoek. 

Voorkom leed Zorg als onderzoeker dat er geen leed wordt berokkend richting de betrokkenen in het 

onderzoek. Hiermee wordt zowel mentaal en fysiek leed maar ook sociale of groepscohesie 

bedoeld. 

Privacy van de 

deelnemers 

De privacy van de betrokkenen in het onderzoek moet geborgd zijn.  

Vrijwilligheid De betrokkenen zijn volledig vrij om deel te nemen maar ook om zich zonder reden of 

consequentie terug te trekken uit het onderzoek 

Geïnformeerde 

toestemming 

De betrokkenen worden geïnformeerd wat het betekent om deel te nemen aan het 

onderzoek en hun toestemming wordt expliciet gevraagd (zie ook bijlage 6) 

Borgen van 

vertrouwelijkheid van 

data en anonimiteit van 

betrokkenen 

De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld en de anonimiteit van de 

betrokkenen in het onderzoek is gegarandeerd. 

Verantwoordelijk m.b.t. 

gegevensanalyse 

De onderzoeker is er voor verantwoordelijk dat de onderzoeksgegevens en bijbehorende 

analyse van deze onderzoeksgegevens niet kunstmatig is gefabriceerd 

Datamanagement 

compliancy 

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de geldende AVG wetgeving. 

Veiligheid van de 

onderzoeker 

De veiligheid van de onderzoeker moet geborgd zijn. Dit betekent fysieke maar ook 

psychologische veiligheid en het voorkomen om in ongewenste situaties terecht te komen. 
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5. Resultaten 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering van het onderzoek in de empirische fase (tabel 3-6), conform 

de methodologie zoals deze beschreven is het voorgaande hoofdstuk 4. Het resultaat van de 

ingevulde GITMM’s is terug te vinden in bijlage 7, hierbij valt op dat er afhankelijk van de respondent 

en de gevraagde component vaak ‘weet ik niet’ is ingevuld, hier staan we in paragraaf 5.4 specifiek 

bij stil. We kijken conform de volgorde van de onderzoeksvragen eerst naar de stand van zaken 

(E1..E2) en vervolgens naar het valideren van het GITMM (E3..E5). 

5.1. Afwijkingen t.o.v. plan van aanpak 
Er zijn tijdens het onderzoek afwijkingenontstaan tussen de praktijk en het plan van aanpak zoals dit 

beschreven staat in hoofdstuk vier. In onderstaande tabel 5-1 staan deze afwijkingen en de redenen 

hiervoor benoemd. De gemeenten en respondenten zijn geanonimiseerd middels een nummer. In  

tabel 5-2 is informatie te zien over deze respondenten en tevens de grootte van de gemeente 

waarvoor ze werken. 

Tabel 5-1 Afwijkingen t.o.v. plan van aanpak  

Stap conform plan van 

aanpak 

Eventuele afwijkingen Reden 

Per gemeente twee 

respondenten 

interviewen. 

Voor gemeente 1 zijn drie respondenten 

geïnterviewd, voor gemeente 2 zijn twee 

respondenten geïnterviewd. 

De kans deed zich voor om een extra 

respondent te interviewen, dit levert 

extra gegevens op. Hierbij zijn twee 

respondenten in een interview 

gedaan. 

Drie a vier gemeenten 

betrekken in het 

onderzoek. 

Er zijn uiteindelijk twee gemeenten betrokken in 

dit onderzoek  

Het bleek door het werken op afstand 

i.v.m. de corona pandemie erg lastig 

om mensen te vinden die mee wilden 

werken aan het onderzoek. 

Respondent moet 

voldoen aan respondent 

criteria (tabel 4-2). 

Voor gemeente 1 is voldaan aan alle respondent 

criteria, voor gemeente 2 is hier deels aan 

voldaan, er is voor gemeente 2 geen Manager IT 

geïnterviewd (zie tabel 5-2) 

De manager IT van gemeente 2 wilde 

niet meewerken aan het onderzoek. 

Tabel 5-2 Respondentinformatie en grootte gemeenten 

Respondent Gemeente Rol Conform criteria tabel 4-2 Inwoner 
aantal 
casus 
gemeente 

Werkt 

minimaal 

twee jaar 

voor de 

casus 

gemeente 

Rol 

specifiek 

voor 

casus 

gemeente 

Ervaring 

primaire 

processen 

Niveau 

R1 1 Duurzaamheidsadviseur 3 jaar Nee Ja Medior >300k 

R2 1 Contract- en 

leveranciersmanager 

2,5 jaar Nee Ja Medior >300k 

R3 1 Manager IT 5 jaar Nee Ja Senior >300k 

R4 2 Duurzaamheidsadviseur 2 jaar Nee Ja Medior 10k 
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5.2.  E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van 

gemeenten op het vlak van groene IT? 

5.2.1. E1 Gemeente 1 
De beantwoording van deze empirische vraag bestaat uit de resultaten van de ingevulde GITMM’s 

door de respondenten 1 t/m 3 (bijlage 7) en de opmerkingen/quotes van de respondenten die 

hierover zijn gedaan tijdens de semi-gestructureerde interviews (bijlage 8-Gemeente 1). Respondent 

1 heeft alleen domein 1 ingevuld. 

 

Figuur 5-1 Resultaten GITMM Gemeente 1 per domein 

Het is belangrijk om op te merken dat er voor de berekening van deze cijfers (en alle andere cijfers 

m.b.t. GITMM scores/berekeningen) geen aparte gewichten  zijn toegekend aan de individuele 

componenten, attributen en domeinen. Het betreft dus een zuiver rekenkundig gemiddelde waarbij 

eerst alle scores per attribuut en bijbehorende componenten zijn gemiddeld (exclusief de ‘weet ik 

niet’ componenten). Vervolgens zijn deze gemiddelde attribuut scores gemiddeld op het 

bovenliggend domein niveau. Deze gemiddelde scores op domein (4 domeinen) niveau zijn 

vervolgens gemiddeld om een rekenkundig gemiddelde voor het gehele GITMM te berekenen. 

Hierdoor krijgen we inzicht hoe de scores zich verhouden op individueel attribuut en domein niveau. 
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Respondent Gemeente Rol Conform criteria tabel 4-2 Inwoner 
aantal 
casus 
gemeente 

Werkt 

minimaal 

twee jaar 

voor de 

casus 

gemeente 

Rol 

specifiek 

voor 

casus 

gemeente 

Ervaring 

primaire 

processen 

Niveau 

R4 2 Medewerker Digitale 

Informatievoorziening 

(DIV) 

15 jaar Nee Ja Medior 10k 
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De mogelijkheid om aparte gewichten toe te kennen aan specifieke componenten, attributen en/of 

domeinen is interessant voor een mogelijk vervolgonderzoek (zie paragraaf 6.5). De 

meetonzekerheid in dit onderzoek is niet absoluut vast te stellen door de beperkte dataset. 

Aangezien het GITMM binnen de casusgemeenten niet door meerdere personen met dezelfde 

rol/functie is ingevuld zorgt dit voor een grotere onzekerheid t.a.v. de betrouwbaarheid van de 

ingevulde scores. In deze gevallen is het aan de onderzoeker om hier vast te stellen in welke mate 

sprake is van meetonzekerheid (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, p. 361). Voor gemeente 1 zien 

we in figuur 5-1 dat de scores van de vier domeinen variëren tussen 2,1 en 2,5 waarbij we dus 

globaal kunnen stellen dat op basis van de ingevulde GITMM’s deze gemeente zich iets boven niveau 

2 “Replicable” bevindt waarbij er sprake is van enige ad-hoc invulling van groene IT maar dit niet 

strategisch gebeurt (Philipson, 2010). Dit beeld komt ook terug in de interviews met de 

respondenten van deze gemeente waarbij respondent 1 stelt “Weet je waar het bij IT voornamelijk 

voor mij ontbreekt, is een beetje een goede visie en strategie van wat we doen op het gebied van 

groene IT”. 

 

Figuur 5-2 Resultaten GITMM Gemeente 1 per attribuut 

In Figuur 5-2 staan de resultaten weergegeven van de ingevulde GITMM’s voor gemeente 1 maar 

dan uitgesplitst naar de attributen. Hier zien we duidelijk verschillen in scores tussen de attributen 

waarbij binnen domein 1 de relatief hoge score voor Houding en Beleid opvalt terwijl Governance en 

Praktijk een stuk lager scoren. Respondent 1 geeft dit mooi weer door de opmerking: “Wat er voor 

mij echt wel een beetje ontbreekt om ook goede invulling te geven aan groene IT binnen gemeente 1, 

dan is het echt wel een stukje visie en strategie en dat goed borgen, denk ik binnen de IT 

organisatie” waarmee ze in principe aangeeft dat Governance en Praktijk achterlopen op Houding 

en Beleid zoals de resultaten laten zien. Een ander treffend voorbeeld binnen Praktijk (Inkoop) wordt 

benoemd door respondent 3 Onderzoeker: “Is de prijs dan bepalend, als voorbeeld bij laptops?”, 

“Zeker, de directie zal met de mond belijden van niet, maar In de praktijk zullen we de goedkoopste 
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kiezen”.  

Binnen domein 2 zijn er niet echt uitschieters qua scores maar geven de respondenten wel veel 

voorbeelden hoe dit in de praktijk eruit ziet. Respondent 3 geeft aan dat hier in de toekomst het 

nodige gaat veranderen waarbij ze stelt: “Uiteindelijk gaan we helemaal naar de cloud”. Niet alle 

afwegingen qua vergroenen van IT ontstaan vanuit een zuiver groene gedachte zoals respondent 3 

verwoordt “Ik weet bijvoorbeeld bij Microsoft dat ze meer gekeken hebben naar een soort 

ecosysteem in teams, maar ook omdat we dan gewoon ook minder verbruik hebben. Laat maar 

zeggen, dus dat is niet omdat het zo groen was”. Hiermee bedoelt de respondent dat het 

verminderen van verbruik alleen vanuit kostenoogpunt interessant was. Een terugkerend 

aandachtspunt bij de respondenten was ook het gebruik van data, respondent 3 stelt vast dat “Wij 

zijn ontzettend duurzaam bezig maar als je wil weten hoeveel data we in de lucht houden die we 

nooit gebruiken, dat is echt gigantisch”.  

Als we kijken binnen domein 3 zien we een duidelijk piek bij het attribuut “Verminderen van 

reisverkeer door IT”. Hier zien we de effecten van de corona pandemie terugkeren zoals respondent 

3 aangeeft “Wat betreft het verminderen van reisverkeer. Ja, wij gaan natuurlijk hybride werken na 

corona tijd, hè”. Het attribuut “Verminderen van ruimtegebruik door IT” scoort daarentegen laag 

waarbij respondent 3 opmerkt “IT reserveringssysteem voor werkplekken. Dat hebben wij niet, hè”.  

De attributen binnen domein 4 scoren gemiddeld waarbij ook hier het effect van de corona 

pandemie duidelijk zichtbaar wordt, respondent 3 merkt op “Maar je ziet wel met corona dat op een 

aantal plekken dat het heel snel is toegenomen, dat met elektronische handtekening en DigiD 

omdat het toen niet mocht, dus je ziet dat daar wel een versnelling is geweest de afgelopen twee 

jaar, dus dat heeft corona ook gebracht.” 

5.2.2. E1 Gemeente 2 
De beantwoording van deze empirische vraag bestaat uit de resultaten van de ingevulde GITMM’s 

door de respondenten 4 en 5 (bijlage 7) en de opmerkingen/quotes van deze respondenten die 

hierover zijn gedaan tijdens de semi-gestructureerde interviews (bijlage 8-Gemeente 2). 

 

Figuur 5-3 Resultaten GITMM Gemeente 2 per domein 
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Voor gemeente 2 zien we in figuur 5-3 dat de scores van de vier domeinen variëren tussen 1,9 en 3,2 

met een gemiddelde van 2,6 waarbij we dus globaal kunnen stellen dat op basis van de ingevulde 

GITMM’s deze gemeente zich tussen niveau 2 “Replicable” en niveau 3 “Defined” bevindt waarbij er 

enerzijds sprake is van enige ad-hoc invulling van groene IT maar dit niet strategisch gebeurt (Niveau 

2) anderzijds beleid is vastgesteld maar de implementatie daarvan nog niet volwassen is (Niveau 3) 

(Philipson, 2010). De respondenten beseften dat er nog een aantal onderwerpen onderbelicht zijn 

binnen gemeente 2 zoals Respondent 5 aangeeft “Er is een aantal vragen waarvan Ik denk van, ja, 

nee, doen we nog niet, maar het zou wel een goed idee zijn om daarmee te starten, zeg maar”, het 

belang van groene IT wordt door deze respondent ook zeker onderkend “Het [Groene IT] wordt een 

belangrijker onderwerp binnen onze gemeente”. Respondent 4 schetst ongeveer hetzelfde “Ik vond 

de vragen juist heel erg leuk en heel interessant omdat ik over heel veel items nog nooit heb 

nagedacht dus de complimenten daarvoor ik vind dat die wel heel goed gekozen zijn en dat ik ook 

echt weet dat waar wij links aangevinkt hebben dat ik denk ja daar moeten wij eens eventjes heel 

goed naar gaan kijken” 

 

Figuur 5-4 Resultaten per attribuut GITMM Gemeente 2 

In Figuur 5-4 staan de resultaten weergegeven van de ingevulde GITMM’s voor gemeente 2 maar 
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(zoals we ook zagen bij gemeente 1) terwijl met name Beleid (1,5) en Praktijk (0) zeer laag scoren. 

Deze laatste attribuut zien we ook terug in een opmerking van respondent 5 “Maar echt 

bewustwording van we moeten groener inzetten, zeg maar, die bewustwording is er nog niet zo”, en 

een vergelijkbare opmerking van respondent 4 “Hebben we daar qua IT eigenlijk weinig zicht op 

denk ik of weinig bewustwording nog. Als het gaat over het onderwerp IT”. 
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dat je onnodige data verwijdert zodat je ook minder belastend bent dus daar gaat het ook een 

stukje over je CO2 footprint van je data opslag“, een vergelijkbare opmerking van respondent 5 

“Over het email beleid en ja, dat moet gewoon rigoureus worden aangepakt, want er wordt zoveel 

bewaard én zoveel gedaan met e-mailboxen, dat is gewoon niet te doen”. De attributen m.b.t. 

Werkplekken scoren binnen dit domein gemiddeld hoger waarbij beide respondenten meerdere 

opmerkingen plaatsen die te maken hebben met het actief reduceren van het aantal applicaties en 

de overgang naar SAAS (Software As A Service) oplossingen om zo het aantal applicatieservers te 

verminderen.  

Binnen domein 4 kunnen we zien dat er hoog gescoord wordt op het attribuut 

“Gebruikersgerichtheid”. Respondent 5 geeft hierbij aan dat dit onderwerp al onder de aandacht 

was sinds 2017 en hier dus al volop naar gekeken werd. Respondent 4 geeft daarnaast aan dat 

burgers een verhuizing digitaal kunnen doorgeven. 

5.3. E2 Wat zijn de potentiële verbeterpunten op het gebied 

van groene IT voor de casus organisatie? 

5.3.1. E2 Gemeente 1 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar attributen die gemiddeld over alle respondenten (1 

t/m 3) laag scoren (volwassenheidsniveau 0 tot 2, zoals beschreven in paragraaf 4.3) in combinatie 

met relevante uitspraken/quotes van de respondenten (bijlage 7). Zie tabel 5-3 (op basis van lage 

score op attribuut niveau)  en 5-4 (losstaande verbeterpunten op basis van respondent feedback). 

Voor de (lage) scores op individueel component niveau en dus mogelijke verbeterpunten op dit 

component niveau wordt verwezen naar bijlage 7.  

Tabel 5-3 Verbeterpunten groene IT gemeente 1 (attribuut niveau 0 tot 2). 

Domein Attribuut (score) Component Respo

ndent 

Uitspraken/Quotes 

1 Praktijk (1,6) Inkoop R1 “Want ik denk in samenwerking met leveranciers dat je 

nog veel verder kunt komen en Ik denk dat ook die 

groene impact van ICT, nou dat je daar nog veel meer uit 

kan halen als je ook de leveranciers betrekt die daar denk 

ik  al veel meer en langer mee bezig zijn”, “We zitten met 

MVI heel erg op de aanbestedingsfase en dan is er een 

contract en daarna verlies ik ook een beetje het zicht op 

wat er gebeurt” 

Opleiding R1 “Als je het hebt over opleiding, dan kan ik me 

bijvoorbeeld voorstellen dat je dat er intern misschien bij 

IT ook wat meer kennis zou moeten zijn over groene IT en 

over MVI” 

2 Datacentrum – IT 

Apparatuur(1,9) 

Monitoring en 

Bewustzijn 

R3 “Ik weet bijvoorbeeld bij Microsoft dat ze meer gekeken 

hebben naar een soort ecosysteem in teams, maar ook 

omdat we dan gewoon ook minder verbruik hebben. Laat 

maar zeggen, dus dat is niet omdat het zo groen was” 

2 Netwerkinfrastruc

tuur(1,5) 

Netwerk 

Architectuur 

R3 “En dat geldt ook voor het oude netwerk, dat heeft 

allerlei mankementen en is afgeschreven en niet zo 

handig geconfigureerd en kost veel geld, terwijl het 

nieuwe netwerk  van deze tijd is” 



33 
 

Domein Attribuut (score) Component Respo

ndent 

Uitspraken/Quotes 

2 Werkplek, 

Software(1,9) 

Optimalisatie R3 “Dus daar zie je ook dat de groene afweging dan 

helemaal ondersneeuwt op het moment dat ik toch mijn 

eigen tooltje wil hebben” 

3 Verminderen van 

ruimtegebruik 

door IT(0,5) 

Reserveringssyste

em voor 

werkplekken 

R3 “IT reserveringssysteem voor werkplekken. Dat hebben 

wij niet, hè” 

3 Verminderen van 

energieverbruik 

door IT(1,5) 

Toepassen 

technologie 

Smart Building 

R2 “Hebben nog relatief nieuw stadskantoor, maar daar 

wordt waarschijnlijk inmiddels ook alweer anders naar 

gekeken? Het gaat heel snel in die sector” 

 

Tabel 5-4 Verbeterpunten groene IT voor gemeente 1 o.b.v. respondent feedback 

Respondent Uitspraken/Quotes 

R1 “Weet je waar het bij IT voornamelijk voor mij ontbreekt, is een beetje een goede visie en strategie van 

wat we doen op het gebied van groene IT”. “En dat mis ik gewoon bij IT van wat is nou hun 

duurzaamheidsvisie? “. 

R2 “Wat er voor mij echt wel een beetje ontbreekt om ook goed invulling te geven aan groene IT binnen 

gemeente 1, dan is het echt wel een stukje visie en strategie en dat goed borgen, denk ik binnen de IT 

organisatie” 

R1 “Maar dat we gewoon nadenken op een iets hoger abstractieniveau over onze IT. Dat kan dus gaan over 

de positieve en de negatieve impact van ICT, want Ik vind beide belangrijk” 

R1 “Er is MVI beleid. Dat zegt IT heeft prioriteit als het aankomt op MVI, maar hoe we daar dan precies 

invulling aan geven, dat is niet gedefinieerd eigenlijk “ 

5.3.2. E2 Gemeente 2 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar attributen die gemiddeld over alle respondenten (4 

en 5) laag scoren (niveau 0 tot 2, zoals beschreven in paragraaf 4.3) in combinatie met relevante 

uitspraken/quotes van de respondenten (bijlage 9). Zie tabel 5-5 (op basis van lage score op 

attribuut niveau)  en tabel 5-6 (losstaande verbeterpunten op basis van respondent feedback).Voor 

de (lage) scores op individuele component niveau en dus mogelijke verbeterpunten op dit 

component niveau wordt verwezen naar bijlage 7. 

Tabel 5-5 Verbeterpunten groene IT gemeente 2 (attribuut niveau 0 tot 2) 

Domein Attribuut 

(score) 

Component Resp. Uitspraken/Quotes 

1 Beleid (1,5)  R5 “Over het email beleid en ja, dat moet gewoon rigoureus 

worden aangepakt, want er wordt zoveel bewaard én zoveel 

gedaan met e mailboxen,dat is gewoon niet te doen” 

1  Praktijk (0) Interne 

Voorlichting 

R5 “Eigenlijk mag je dit niet doen [eigen software installeren]. Men 

doet het toch? Dat vind ik dan een stukje gedrag wat veranderd 

moet worden”, “Hebben we daar qua IT eigenlijk weinig zicht op 

denk ik of weinig bewustwording nog als het gaat over het 

onderwerp IT”, “Maar echt bewustwording van we moeten 

groener inzetten zeg maar, die bewustwording is er nog niet 

zo”, “Er wordt heel veel opgeslagen, kost allemaal energie dat 
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Domein Attribuut 

(score) 

Component Resp. Uitspraken/Quotes 

is duidelijk. Alleen de mensen hebben dat eigenlijk nog niet 

helemaal door hè? “ 

2 Werkplek, 

apparatuur (1,9) 

Energiebeheer 

Monitoring en 

bewustwording 

 “Ik weet bijvoorbeeld als onze computers ’s-Avonds op standby 

staan dat ze toch niet even uitgezet worden” 

2 Werkplek, 

software (0,0) 

Optimalisatie R5 “We gaan kijken of we het aantal applicaties terug kunnen 

dringen” 

3 Verminderen 

van 

ruimtegebruik 

door IT (0,5) 

 R5 “Er zijn een aantal vragen waarvan Ik denk van, ja, nee, doen 

we nog niet, maar het zou wel een goed idee zijn om daarmee 

te starten, zeg maar” 

3 Verminderen 

van 

energieverbruik 

door IT (0,0) 

Smart Building R4 “We zijn ook bezig met een tool dat heet sustainable buildings 

om meer inzicht te krijgen dat wanneer er wel werknemers zijn, 

wanneer er geen werknemers zijn, wat dat doet met ons 

energieverbruik, gasverbruik” 

Smart Building R5 “Want wil je klimaatbeheersing voor papieren archief goed op 

orde houden. Nou, dat kost ook nog wat, hè?”, “Data is voor mij 

vanuit mijn werk verleden van archiefbeheer nog meer dan 

alleen wat er binnen de IT plaatsvindt, wij slaan in feite op 

papier ook data op” 

4 Grensoverschrij

dende 

mobiliteit (0,0) 

Gebruik online 

diensten en 

producten 

grensoverschrij

dend mogelijk 

R4 “Voor sommige diensten moet je dan inderdaad wel inwoner 

zijn van de gemeente” 

Tabel 5-6 Verbeterpunten groene IT voor gemeente 2 o.b.v. respondent feedback 

Respondent Uitspraken/Quotes 

R4 “Ik ben eigenlijk geschokt dat wij zo weinig doen met groene IT of dat ik het vermoeden heb dat wij zo 

weinig doen met groene IT en de reden daarvoor is dat ik eigenlijk nooit eerder heb bedacht dat dat een 

grote rol kon spelen in het duurzaam zijn én duurzaam maken van gemeente 2” 

R5 “Wat zijn precies echt de kosten van opslag van data en zo. Het was wel heel interessant en toen hebben 

wij ook wel gedacht van ja, daar zouden we wat mee moeten. Maar goed, het is 2, 3 jaar geleden 

vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag” 

5.4. E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de 

gemeentelijke overheid? 
Hiervoor kijken we naar de antwoorden op de onderliggende interview vragen die gesteld zijn aan 

de respondenten waarin gevraagd wordt of de domeinen (E3-1), attributen (E3-2) en componenten 

(E3-3) duidelijk en volledig omschreven zijn. In tabel 5-7 staat de feedback van gemeente 1, in tabel 

5-8 de feedback van gemeente 2. 
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Tabel 5-7 Volledigheid volwassenheidsmodel m.b.t. gemeente 1 

 Respondent 1 Respondent3 

Domeinen Volledig Volledig 

Attributen Volledig Volledig 

Componenten D1/Praktijk/Inkoop 

“Dat is een beetje het idee van MVI 

(Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) ook 

dat je dus zegt wat zijn onze doelstellingen en 

help ons daarbij” 

D3/Dematerialisatie 

“Ja, ik zou nog bij minder papier zou ik ook 

denken aan minder data, minder archief, dus 

niet alleen minder papier, maar ook die data.  

Opslag kost ook een hoop geld, hè 

 D1/Beleid/MVO 

“Dat het over MVO gaat, dat is niet vaak een 

term perse die heel erg vaak voorkomt binnen 

gemeenten, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, milieuzorg. Die termen hoor ik 

niet zo heel vaak terug binnen deze 

organisatie” 

 

 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is eind 2020 de norm binnen alle gemeenten (RVO 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, z.d.) en deze term wordt door meerdere respondenten 

gebruikt als het gaat over het begrip inkopen binnen een gemeente. De term MVO wordt wellicht 

minder vaak gebruikt binnen gemeenten maar is zeker ook van toepassing binnen (lokale) 

overheden en wordt specifiek genoemd m.b.t. de ISO 26000 richtlijnen waarin praktische adviezen 

over MVO worden gegeven, ook voor overheden (Rijksoverheid MVO, z.d.). De opmerking m.b.t. 

minder papier, minder data door respondent 3 t.a.v. dematerialisatie wordt afgedekt door de 

component Dataopslag optimalisatie binnen domein 2 (Vergroenen van IT). 

Tabel 5-8 Volledigheid volwassenheidsmodel m.b.t. gemeente 2 

 Respondent 4 Respondent 5 

Domeinen Volledig Volledig 

Attributen Volledig Volledig 

Componenten D1/Praktijk/Meetprogramma 

“Ik heb ergens in ieder geval een 

vraagteken neergezet en dat is het 

meetprogramma, iedere afdeling haar 

eigen energiegebruik ik denk dat daar 

een woord ontbreekt dat is even een 

praktisch punt dus dat is weer groene 

IT in de organisatie en dan een stukje 

praktijk en dan meetprogramma” 

D4/Key IT-enablers/Gebruik eID 

“Het [eID]  zou wel wat toelichting kunnen gebruiken” 

  D1/Governance/Continue verbetering 

“Dus eigenlijk zou je een bepaalde cyclus moeten 

inbouwen waarbij je zegt van hè, dit zijn onze stappen 

die we daar in dit onderwerp gaan doen. Nou, op een 

gegeven moment doen we het ook, maar wie is dan 

daar vervolgens de verantwoordelijke voor en hoe, 

hoe houden we het gaande?” 
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De opmerking van respondent 4 m.b.t. het meetprogramma betreft een tekstuele correctie, de 

opmerking van respondent 5 betreft de beschrijving van de component “Gebruik eID”. De term eID 

is generiek en hiermee wordt elektronische identificatie en authenticatie bedoeld. Binnen de 

Nederlandse overheid heeft dit betrekking op zowel DigiD (burgers) als eHerkenning voor bedrijven 

(VNG Online identificatie, z.d.). In paragraaf 3.3.6 staat beschreven hoe belangrijk het is om continue 

verbetering van geïmplementeerde Groene IT maatregelen na te streven, hiervoor is  dit als 

additionele component toegevoegd aan de attribuut Governance genaamd “Continue verbetering”, 

de opmerking van respondent 5 sluit goed aan bij deze toevoeging. 

5.5. E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de 

gemeentelijke overheid ? 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar twee aspecten en bijbehorende interview vragen en 

de relevante antwoorden van de respondent. De resultaten staan in tabel 5-9. 

• E4-1: Welke rollen/functies van medewerkers binnen de gemeente zijn het meest geschikt 

om het GITMM in te vullen/scoren? 

• E4-2: Is het GITMM inhoudelijk nog actueel? 

Daarnaast analyseren we hoe vaak een respondent “weet ik niet” heeft ingevuld op attribuut niveau. 

Vervolgens is deze score op attribuut niveau gedeeld door het totale aantal componenten binnen 

dat attribuut. Hieruit volgt een percentage “weet ik niet” op attribuut niveau. Dit geeft een indicatie 

van welk attribuut een bepaalde respondent/rol de minste kennis heeft. Dit is weergegeven in figuur 

5-5. 
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Figuur 5-5 ‘Weet ik niet percentage’ ingevuld per attribuut en respondent/rol. 

Zoals zichtbaar is in figuur 5-5 zijn er grote verschillen tussen het percentage ‘weet ik niet’ op 

attribuut niveau zowel tussen de respondent en zijn/haar bijbehorende rol/functie als generiek op 

attribuut niveau bekeken. Wat opvalt is het hoge percentage ‘weet ik niet’ op het gebied van D2 – 

Netwerkinfrastructuur, D2 – Datacentrum, opslag en D2 – Datacentrum, IT apparatuur. 

Tabel 5-9 Bruikbaarheid volwassenheidsmodel binnen de gemeente feedback 

Vraag Respondent Feedback 

E4-1 1 “Voor het stukje het vergroenen van IT, daarvoor moet je gewoon bij IT zijn”, “Facilitaire Zaken, 

die was heel erg volgens mij de trekker van het hybride werken”, “dan kom je toch snel bij HR of 

zo uit  hè? Over woon-werkverkeer bijvoorbeeld”, “Ik denk aan Publiekszaken/burgerzaken”, 

“Uiteindelijk ga ik natuurlijk over MVI en duurzaamheid”. 

E4-1 3 “Het gebruik van E diensten, dat zit bij ons dan bij IT”, “dat zit dan ook veel bij publiekszaken “, 

“De inkoopkant zit dan inderdaad bij inkoop” 

E4-1 4 “Het management team zou van het allereerste gedeelte [Domein 1] wat het bedrijf belangrijk 

vindt al denk ik dat dat ook wel in de kernwaarden doorgedrongen moet zijn”, “inkoop weet er 

veel van, het beleid rondom inkoop processen”, “afdeling duurzaamheid kan wel het een en 

ander invullen ook omdat we best wel verspreid werken binnen de verschillende beleidsvelden”, 

“een heel groot stuk rondom IT”, “ik denk dat daar meer onze collega’s van de dienstverlening 

[Publiekszaken/Burgerzaken] echt beter in zijn” 

E4-1 5 “Dus een leidinggevende van de I-dienst [IT]”, “Ook je facilitaire medewerkers, omdat je vragen 

hebt over werkplekken ?” 
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Vraag Respondent Feedback 

E4-1 5 “Die online diensten praat je dan ook misschien over Publiekszaken, Burgerzaken ofzo?” 

E4-2 1 “Dat is een beetje het idee van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) ook dat je dus zegt 

wat zijn onze doelstellingen en help ons daarbij” (ook benoemd in paragraaf 5.4). 

E4-2 3 “Ook heel specifiek kijken naar bijvoorbeeld stromen als het sociaal domein of het fysiek domein 

met de energietransitie en de diensten In de stad. Dat je daar ook nog wat meer op inzoomt, 

want daar wordt natuurlijk ook veel gedaan op bepaalde zaken, dus daar zou ik ook nog iets bij 

kunnen voorstellen” 

5.6. E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene 

IT-volwassenheidsmodel? 
Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar de feedback t.a.v. de empirische onderzoeksvragen 

E3 en E4 uit paragraaf 5.4 en 5.5 en de daaruit resulterende verbeterpunten met aanvullend nog 

specifieke feedback van de respondenten t.a.v. deze vraag. 

Tabel 5-10 Potentiële verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel 

Vraag Verbeterpunt 

E3 

Volledigheid model 

Component Inkoop (D1/Praktijk) veranderen naar MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) 

en de beschrijving van deze component dienovereenkomstig aanpassen. 

Component Meetprogramma (D1/Praktijk) beschrijving aanpassen/corrigeren. 

Beschrijving van component Gebruik eID (D4/Key IT-enablers) aanpassen en verduidelijken. 

E4 

Bruikbaarheid model 

Geschikte rollen/functies om het GITMM in te vullen/scoren: 

- (Manager) IT 

- (Manager) Inkoop 

- (Manager) Facilitaire Zaken 

- (Manager) HR 

- (Manager) Publiekszaken/Burgerzaken 

- Duurzaamheidsadviseur(en) 

E4 

Actualiteit 

Het aanpassen van de component Inkoop (staat al beschreven onder E3), dit valt ook onder 

actualiteit aangezien gemeenten sinds 2020 verplicht zijn gebruik te maken van het 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen aspect. 

E5 

Verbeterpunten 

Meerdere respondenten merken op dat er in hun optiek veel (duurzaamheid) winst valt te 

behalen door meer samenwerking binnen gemeenten te zoeken voor dit thema, dit wordt niet 

genoemd in het huidige model. Dit zal verder onderzocht moeten worden om relevante 

literatuur en bijbehorende attributen en componenten te vinden. 

E5 

Verbeterpunten 

Een respondent geeft aan dat zij graag een spindiagram zou zien als resultaat van een ingevuld 

GITMM zodat het voor een gemeente snel inzichtelijk is waar de (meeste) winst is te halen qua 

implementatie van groene-IT maatregelen. Dit is niet specifiek een aanpassing in het model 

maar gaat meer over de visualisatie. 

5.7. E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor 

de gemeentelijke overheid? 
Vanuit de beantwoording van de empirische onderzoeksvragen E3, E4 en E5 zijn we in staat om een 

groene IT-volwassenheidsmodel voor gemeenten te ontwikkelen op basis van de eerder gestelde 

criteria in tabel 3-3 en de criteria voor wijzigingen op het model zoals beschreven in paragraaf 4.2. 
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Dit uiteindelijke model staat afgebeeld in bijlage 10. De aanpassingen die zijn aangebracht in het 

groene IT-volwassenheidsmodel op basis van de feedback op de onderzoeksvragen en de 

reden/Design Principle criteria staan genoemd in tabel 5-11. 

Tabel 5-11 Aanpassingen groene IT-volwassenheidsmodel 

Aanpassing (tabel 5-8) Oud (Domein/Attribuut) Nieuw (Domein/Attribuut) Reden en Design Principle 

Criteria 

(tabel 3-3) 

Component Inkoop 

(D1/Praktijk) veranderen 

naar MVI (Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen) en 

de beschrijving van deze 

component 

dienovereenkomstig 

aanpassen. 

D1/Praktijk: 

Component: 

Inkoop (Molla et al., 2011) 

 

Beschrijving: 

Een kleine ecologische 

voetafdruk is een belangrijk 

criterium bij inkoop van IT-

gerelateerde middelen 

D1/Praktijk: 

Component: 

MVI Inkoop (Molla et al., 

2011) 

 

Beschrijving: 

Inkoop van IT-gerelateerde 

middelen gebeurt volgens 

MVI richtlijnen 

(Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen) 

Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen is 

sinds 2020 de norm binnen 

alle gemeenten m.b.t. 

inkoop en is daarmee het 

standaard jargon geworden 

t.a.v. het begrip inkoop.  

Design Principle 1.1.a 

‘applicability’ 

Component 

Meetprogramma 

(D1/Praktijk) beschrijving 

aanpassen/corrigeren. 

D1/Praktijk: 

Beschrijving: 

Iedere afdeling haar eigen 

energiegebruik 

D1/Praktijk 

Beschrijving: 

Iedere afdeling  meet haar 

eigen energiegebruik 

Tekstuele fout. 

Design Principle 1.1 ‘Basic 

Information’ 

Beschrijving van 

component Gebruik eID 

(D4/Key IT-enablers) 

aanpassen en 

verduidelijken. 

D4/Key IT-enablers 

Beschrijving: 

Gebruikers kunnen gebruik 

maken van eID 

(Elektronische identiteit) 

waarbij ze op online 

diensten inloggen met hun 

digitale “paspoort” 

D4/Key IT-enablers 

Beschrijving: 

Gebruikers kunnen gebruik 

maken van eID 

(Elektronische identiteit) 

waarbij ze op online 

diensten inloggen met b.v. 

DigiD en/of eHerkenning 

Vertaling maken van een 

algemene omschrijving van 

eID naar de concrete 

toepasbaarheid binnen 

Nederlandse gemeenten. 

Design Principle 1.1.a 

‘applicability’ 
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6. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

6.1 Discussie 
In deze paragraaf bespreken we de empirische onderzoeksvragen en de resultaten van het 

onderzoek zoals deze staan beschreven in hoofdstuk 5. 

6.1.1. E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van  

gemeenten op het vlak van groene IT 

In paragraaf 5.2 kunnen we zien dat de door de respondenten ingevulde GITMM’s gemiddeld een 

relatief lage volwassenheidsscore per gemeente laten zien zoals weergegeven in figuur 6-1. 

 

Figuur 6-1 GITMM Score per gemeente 

Op basis van deze score maar zeker ook de feedback van de respondenten (zoals benoemd in 

hoofdstuk 5) kan er gesteld worden dat er nog zeer veel verbetering mogelijk is m.b.t. het nemen 

van groene IT maatregelen binnen de casus gemeenten en dat de respondenten zich daarvan 

bewust zijn. 

6.1.2. E2 Wat zijn de potentiële verbeterpunten op het gebied van 

groene IT voor de casus organisatie? 

De lage volwassenheidsscore en de respondent feedback leiden tot de nodige verbeterpunten op 

het gebied van groene IT voor de casus gemeenten 1 en 2 zoals weergegeven in paragraaf 5.3 (tabel 

5-3, 5-4, 5-5 en tabel 5-6). Globaal genomen kunnen we concluderen dat beide gemeenten relatief 

hoge ambities (zie paragraaf 5.2 en D1/Houding) hebben op het gebied van groene IT. Dit is echter 

nog niet zo goed  omgezet naar het concreet invullen en uitvoeren van daaruit volgend beleid en het 

zorgdragen voor bewustwording en kennis van dit onderwerp in de gehele organisatie. Dit is het 

belangrijkste  overkoepelende verbeterpunt voor beide gemeenten, de verdere detaillering van 

verbeterpunten op domein, attribuut en component niveau zijn terug te vinden in paragraaf 5.3. 

 

6.1.3. E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de gemeentelijke 

overheid? 

De respondenten waren enthousiast over het gebruik van het model en de bewustwording op het 

gebied van groene IT die ontstond door  de inhoud. Ze vonden het model volledig en bruikbaar op 

enkele details op component niveau na (zie paragraaf 5.4, tabel 5-7 en tabel 5-8).  

2,3 2,6

0

1

2

3
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5

Gemeente 1 Gemeente 2

GITMM Score per gemeente
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6.1.4. E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de gemeentelijke 

overheid ? 

Als we kijken naar de rollen/functies die het meest geschikt zijn om het model in te vullen (E4-1) 

moeten we concluderen dat de respondenten over de gehele linie hebben aangegeven dat hiervoor 

meerdere rollen/functies nodig zijn (deze staan benoemd in paragraaf 5.5 en paragraaf 5.6). Dit 

impliceert ook dat het beperkte aantal respondenten/rollen die hebben meegewerkt aan dit 

onderzoek niet een volledig en accurate score konden geven op alle gevraagde componenten. Dit zal 

ook nog toegelicht worden in paragraaf 6.2 (reflectie). Verder zien we in de score per attribuut 

(figuur 5-5) dat de attributen en onderliggende componenten m.b.t. Datacentrum en met name 

Netwerk Infrastructuur een hoog aantal ‘weet ik niet scoorden’ waarbij zelfs de manager IT het 

antwoord op een aantal componenten schuldig moest blijven. De onderzoeker is daarom van 

mening dat voor deze specifieke attributen van domein 2 een respondent moet worden toegevoegd 

die inhoudelijk op de hoogte is van deze onderwerpen. Hierbij moet volgens de onderzoeker 

gedacht worden aan een IT/Netwerk architect. De respondenten vonden het model actueel, 

uitzondering hierop was de suggestie om de component Inkoop aan te duiden met de term MVI 

(Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) waartoe een gemeente sinds eind 2020 verplicht is om toe 

te passen op al haar inkopen (tabel 5-9). 

6.1.5. E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene IT-

volwassenheidsmodel? 

De potentiële verbeterpunten staan genoemd in paragraaf 5.6, tabel 5-10en bestaan uit de 

antwoorden van de eerdere onderzoeksvragen E3 en E4 met daaraan toegevoegd separate feedback 

van de respondenten. Twee respondenten (R2 en R3) gaven aan dat zij het thema ‘samenwerken’ 

misten in het GITMM. In hun optiek kan samenwerking met andere gemeenten leiden tot meer 

duurzaamheidswinst. Hankel noemt het aspect ketenpartners (green supply chain management) wel 

(Hankel, Heimeriks, & Lago, 2017, p. 103) maar constateert dat dit onderwerp (op dat moment) nog 

te geavanceerd is voor bedrijven. Verder werd er door een respondent (R3) ook stilgestaan bij de 

energietransitie waarin gemeenten een rol hebben. Deze aspecten moeten verder onderzocht 

moeten worden op bruikbaarheid en toepasbaarheid binnen het GITMM. 

6.1.6. E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de 

gemeentelijke overheid? 

Uiteindelijk leiden de antwoorden op E3, E4 en E5 tot een bijgewerkt GITMM zoals deze is 

opgenomen in bijlage 10. De aanpassingen zoals beschreven in paragraaf 5.6 zijn hierin rood 

gemarkeerd en worden beschreven in tabel 5-11 

6.2. Reflectie 
In paragraaf 4.4 hebben we stilgestaan bij onderstaande aandachtspunten m.b.t. ons onderzoek, in 

deze paragraaf geven we per punt weer hoe we hier binnen dit onderzoek mee zijn omgegaan. 

Generiek 

Het vinden van voldoende respondenten in meerdere gemeenten is een uitdaging gebleken, hoewel 

meerdere contacten enthousiast reageerden haakte men toch vaak af op de ingeschatte benodigde 

tijd aan de kant van de respondent (2 uur). Hierdoor is het niet gelukt om alle respondenten te laten 

voldoen aan de respondentcriteria. De onderzoeker merkt verder op dat door de grote hoeveelheid 

beschikbare literatuur en de focus van de onderzoeker op de ontwikkeling van een eigen groene IT-
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volwassenheidsmodel, het reeds beschikbare onderzoek binnen gemeenten (Grijseels, 2018) relatief 

weinig aandacht heeft gekregen. Daarnaast is het wegens tijdgebrek niet gelukt om alle nieuwe 

literatuur te verwerken in dit onderzoek (bijlage 3). 

Interne validiteit 

Zoals beschreven in paragraaf 4.4. verstaan we onder interne validiteit de kwaliteit van ons 

onderzoek in de meest brede zin van het woord. We willen weten of we het juiste GITMM hebben 

ontwikkeld en de componenten, attributen en domeinen van het GITMM daadwerkelijk datgene 

meten wat we willen onderzoeken. Als eerste hebben we geborgd dat de literatuur binnen ons 

onderzoek peer-reviewed en recent was. Verder hebben we criteria gesteld aan de kwaliteit en 

aantallen van respondenten. Hier zien we echter dat hoewel de beoogde rollen (Manager/Adviseur 

duurzaamheid en manager IT) gezamenlijk in staat waren bijna alle vragen van het model te 

beantwoorden er uit de feedback van respondenten naar voren kwam dat voor meer kwalitatieve 

scores op specifieke attributen en componenten andere rollen/functies betrokken moesten worden 

in het onderzoek. De onderzoeker liep hier echter tegen een beperking in de tijd aan waardoor extra 

respondenten met deze additionele rollen/functies niet betrokken zijn in het onderzoek. Verder 

heeft het de onderzoeker moeite gekost om voldoende respondenten te vinden waarbij dat voor 

gemeente 2 geleid heeft tot het niet voldoen aan de respondentcriteria qua rol/functie (Manager IT 

ontbreekt). De respondenten zijn vooraf eenduidig en uniform geïnformeerd over de achtergrond en 

het doel van het onderzoek. Daarnaast is hun gevraagd om zich voor te bereiden op de 

interviewvragen om zodoende de kwaliteit van de antwoorden en daarmee de validiteit van deze 

antwoorden te vergroten. Ondanks deze voorbereiding is de onderzoeker van mening dat hier in de 

toekomst meer aandacht aan gegeven moet worden omdat de feedback van respondenten op 

sommige onderdelen summier was. Een mogelijke opzet zou zijn om twee interviewrondes te 

houden binnen een gemeente waarbij een groep met name op hoofdlijnen het model beoordeelt 

(domein & attribuut) en een andere groep het invullen van de componenten verzorgt. 

Externe validiteit 

Hiervoor willen we weten of we de onderzoeksresultaten kunnen generaliseren waarbij we dus de 

vraag moeten beantwoorden of de resultaten van de onderzochte casus gemeenten toegepast 

mogen worden op andere gemeenten. Het is i.v.m. de beperkte tijd niet gelukt om drie a vier 

gemeenten te betrekken in dit onderzoek conform de onderzoeksaanpak maar slechts twee. 

Uitgaande van een totaal van 352 gemeenten hebben we hiermee 0,5% van alle gemeenten 

betrokken in dit onderzoek wat zou moeten duiden op een zeer beperkte generalisatie van de 

onderzoeksresultaten. Hierbij is ook relevant dat alleen specifieke processen onderzocht zijn (figuur 

2-1) en dus niet alle gemeentelijke processen. Als tegengeluid is het echter wel goed om op te 

merken dat de taken, processen, wettelijke normen en verantwoordelijkheden van gemeenten 

onderling zeer sterk identiek zijn en in het geval van de twee casus gemeenten de globale verschillen 

tussen de volwassenheidsniveaus beperkt waren (2,3 en 2,6). De onderzoeker is daarom van mening 

dat de onderzoeksresultaten op beperkte schaal toch een indicatie geven van de stand van zaken op 

het gebied van groene IT binnen gemeenten. Aangezien de taken en verantwoordelijkheden van 

gemeenten (paragraaf 2.1) en de bijbehorende processen (figuur 2-1) uniek zijn binnen de overheid 

is het onderzoek niet generaliseerbaar naar andere type overheidsorganisaties. 

Betrouwbaarheid 

Het GITMM is gebaseerd op een uitgebreid literatuuronderzoek waarbij alle stappen zorgvuldig zijn 

gedocumenteerd en verantwoord (hoofdstuk3). De respondenten zijn allemaal op dezelfde manier 

benaderd en tijdig van informatie voorzien. De interviews zijn gehouden in teams en waren afgerond 

binnen de vastgestelde en beschikbare tijd. Vervolgens zijn van de interviews transcripten gemaakt 
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waarbij alle opmerkingen/quotes op een uniforme manier zijn gekoppeld aan de empirische 

onderzoeksvragen E1 t/m E6 (bijlage 8 en 9).  

Ethiek 

De respondenten zijn met respect bejegend en gewezen op het feit dat hun naam en gemeente 

geanonimiseerd worden in het onderzoeksverslag en de ruwe onderzoeksdata tien jaar bewaard 

worden binnen de OU. Alle respondenten hebben het formulier ‘informed consent’ ondertekend 

waarmee zij aangeven dat zijn hun medewerking aan het onderzoek bewust zijn aangegaan, dit is 

tijdens de interviews nogmaals bevestigd. Verder heeft de respondent invulling gegeven aan alle 

ethische onderzoek principes zoals vermeld in tabel 4-3. 

6.3. Conclusies 
Dit onderzoek heeft als doel om een groene IT-volwassenheidsmodel te ontwikkelen voor 

gemeenten, zodat de negatieve en positieve effecten van hun IT op het milieu in kaart gebracht 

kunnen worden en vervolgens deze effecten te meten binnen gemeenten middels een 

respondentenonderzoek. De centrale onderzoeksvraag die we willen antwoorden:  Hoe ziet een 

groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid? Na een literatuurstudie en het 

vaststellen van de empirische onderzoeksvragen om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden 

is er een groene IT-volwassenheidsmodel ontwikkeld. Vervolgens is dit model gevalideerd in de 

praktijk middels een onderzoek in twee gemeenten. Hieruit zijn een aantal inhoudelijke 

verbeterpunten gekomen (paragraaf 5.6) die zijn overgenomen in het aangepaste GITMM voor 

gemeenten (bijlage 10). De stand van zaken m.b.t. de toepassing van groene IT en daaruit volgende 

maatregelen in de beide casusgemeenten heeft op basis van het respondentenonderzoek  een 

relatief laag volwassenheidsniveau aangetoond waarbij voorzichtigheid geboden is i.v.m. de 

aandachtspunten m.b.t. interne- en externe validiteit zoals beschreven in paragraaf 6.2 

6.4. Aanbevelingen voor de praktijk 
Stand van zaken binnen gemeenten: 

Een terugkerend thema in het onderzoek in beide casus gemeenten was het verschil tussen het hoge 

(gewenste en/of noodzakelijke) ambitieniveau en de uiteindelijke praktijksituatie zoals afgebeeld in 

figuur 5-2 en 5-4. Meerdere respondenten reageerden enthousiast op de inhoud van het model 

omdat het zorgde voor een ruimere blik op het begrip groene IT en voorzag in maatregelen en 

mogelijkheden waarover ze nog niet eerder hadden nagedacht. De onderzoeker acht het daarom 

belangrijk om met name het bewustzijn t.a.v. groene IT meer onder de aandacht te brengen van 

gemeenten, van hoger management tot en met de werkvloer. 

Groene IT-volwassenheidsmodel: 

We hebben kunnen constateren dat er meerdere rollen/functies nodig zijn om kwalitatief goede 

antwoorden te krijgen op het model, het is dus essentieel om bij een vervolgonderzoek minimaal de 

respondenten te betrekken met de benodigde rollen/functies (tabel 5-10). Als laatste nog een 

aanbeveling m.b.t. het vooraf informeren van de respondenten, hier moet uitgebreider stil worden 

gestaan bij de achtergrond, opzet en structuur van het GITMM zodat zij beter in staat zijn hun 

antwoorden relevant te maken. 

6.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Gemeenten hebben een unieke positie als lokale overheid om zowel intern maar ook extern gericht 

naar haar burgers hun beste beentje voor te zetten m.b.t. groene IT. Het huidige GITMM voor 

gemeenten heeft in de basis voldoende inhoud en relevantie om gebruikt te worden binnen 
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gemeenten maar kan nog specifieker en relevanter gemaakt worden. Volgens de respondenten zijn 

de energietransitie op gemeentelijk niveau en de mogelijkheden tot samenwerking tussen 

gemeenten (t.b.v. het behalen van duurzaamheidswinst)  interessante onderwerpen om nader te 

onderzoeken. In paragraaf 3.3.3 maakten we de keuze voor een voorschrijvend 

volwassenheidsmodel i.v.m. het beperkte aantal onderzoeken naar groene IT binnen gemeenten. Als 

dit GITMM wordt gebruikt voor onderzoek binnen meerdere gemeenten ontstaat ook de 

mogelijkheid om te benchmarken tussen gemeenten. Als laatste aanbeveling kan er in een 

vervolgonderzoek stil worden gestaan bij de mogelijkheden om specifieke gewichten toe te kennen 

op domein, attribuut en/of component niveau (zie paragraaf 5.1.1).  
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Bijlage 1: Gebruikte artikelen voor literatuuronderzoek (Forward 

Snowballing) 

Onderzoeksvraag Nummer Artikel Jaar 

L1 Wat is de definitie van 

groene IT ? 

FS1 Hankel A, Heimeriks G, Lago P. A Systematic Literature Review of the 

Factors of Influence on the Environmental Impact of ICT. 

Technologies. 2018; 6(3):85. 

https://doi.org/10.3390/technologies6030085 

2018 

FS2 Loeser, F., Recker, J., Brocke, J. vom, Molla, A., & Zarnekow, R. 

(2017). How IT executives create organizational benefits by 

translating environmental strategies into Green IS initiatives. 

Information Systems Journal, 27(4). 

https://doi.org/10.1111/isj.12136 

2017 

FS3 Molla, A., Cooper, V., & Pittayachawan, S. (2011). The Green IT 

Readiness (G-Readiness) of Organizations: An Exploratory Analysis of 

a Construct and Instrument. Communications of the Association for 

Information Systems, 29, pp-pp. 

https://doi.org/10.17705/1CAIS.02904 

2011 

FS4 Hilty, L. M., & Aebischer, B. (2015). ICT for sustainability: An 

emerging research field. In ICT innovations for Sustainability (pp. 3-

36). Springer, Cham. 

2015 

L2 Wat is een 

volwassenheidsmodel? 

 

FS5 Pöppelbuß, Jens and Röglinger, Maximilian, "WHAT MAKES A 

USEFUL MATURITY MODEL? A FRAMEWORK OF GENERAL DESIGN 

PRINCIPLES FOR MATURITY MODELS AND ITS DEMONSTRATION IN 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT" (2011). ECIS 2011 Proceedings. 

28. https://aisel.aisnet.org/ecis2011/28 

2011 

FS6 De Bruin, T., Rosemann, M., Freeze, R., & Kaulkarni, U. (2005). 

Understanding the main phases of developing a maturity 

assessment model. In Australasian Conference on Information 

Systems (ACIS) (pp. 8-19). Australasian Chapter of the Association 

for Information Systems. 

2005 

L3 Wat zijn de criteria voor een 

groen IT- 

volwassenheidsmodel? 

FS7 Hankel, A., Oud, L., Saan, M., & Lago, P. (2014). A Maturity Model 

for Green ICT: The case of the SURF Green ICT Maturity Model. 

EnviroInfo 2014, 101–110. 

2014 

FS8 Molla, A., Cooper, V., & Pittayachawan, S. (2011). The green IT 

readiness (G-readiness) of organizations: An exploratory analysis of 

a construct and instrument. Communications of the Association for 

Information Systems, 29(1), 4. 

2011 

 FS9 Park, S. H., Eo, J., & Lee, J. J. (2012). Assessing and Managing an 

Organization's Green IT Maturity. MIS Quarterly Executive, 11(3). 

2012 

  

https://doi.org/10.17705/1CAIS.02904
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Bijlage 2: Resultaten Forward Snowballing & Building blocks 

Deze tabel geeft een overzicht van de resultaten m.b.t. de forward snowballing & building blocks 

methoden. De gevonden literatuur werd beoordeeld op relevantie door middel van het beoordelen 

van de titel en samenvatting als het aantal treffers kleiner was dan 100, bij meer dan 100 treffers is 

alleen naar de de titel gekeken. Vervolgens zijn de geselecteerde artikelen inhoudelijk bekeken 

(kolom ‘bekeken’) en zijn in totaal 12 nieuwe artikelen geselecteerd binnen dit onderzoek (zie bijlage 

3). 

Onderzoeksvraag Referentie artikel 

(zie ook bijlage 1) 

#citaties 

(2016->) 

Zoekdatum Bekeken Nieuwe 

artikelen? 

Forward Snowballing 

L1 Wat is de definitie van 

groene IT ? 

(Hankel, Heimeriks, 

& Lago, 2017) 

 

9 12-10-2021 3 0 

(Loeser, Recker, 

Brocke, Molla, & 

Zarnekow, 2017) 

77  12-10-2021 15 0 

 

(Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 

2011) 

112  12-10-2021 23 2 

 (Hilty & Aebischer, 

2015) 

246 13-11-2021 18 1 

L2 Wat is een 

volwassenheidsmodel? 

 

(Pöppelbuß & 

Röglinger, 2011) 

 

375 12-10-2021 4 1 

(Bruin, Tonia, & et 

al., 2005) 

654 11-10-2021 12 1 

L3 Wat zijn de criteria voor een 

groen IT- 

volwassenheidsmodel? 

 

(Hankel, Oud, & 

Lago, 2014) 

33 16-10-2021 7 1 

 (Molla, Cooper, & 

Pittayachawan, 

2011) 

113 14-11-2021 14 1 

  

(Park, Eo, & Lee, 

2012) 

30 10-11-2021 12 1 

Building Blocks 

 Query Google 

Scholar 

EBSCO Zoekdatum Nieuwe 

artikelen? 

L4 Wat zijn de criteria voor een 

groene IT-

volwassenheidsmodel voor de 

gemeentelijke overheid 

 

L5 Welke toepasbare groene IT-

volwassenheidsmodellen voor 

de gemeentelijke overheid zijn 

er? 

L6 Hoe ziet een geschikt groene 

IT-volwassenheidsmodel eruit 

voor de gemeentelijke 

overheid? 

 

#1: 

EBSCO: 

(green IT) AND 

(maturity model) 

AND ((government) 

 

Google Scholar: 

“green IT” “maturity 

model” 

“government” 

204 9603 

 

 

 

 

 

17-10-2021 

 

 

 

 

17-10-2021 

 

0 

 

 

 

 

2 
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Onderzoeksvraag Referentie artikel 

(zie ook bijlage 1) 

#citaties 

(2016->) 

Zoekdatum Bekeken Nieuwe 

artikelen? 

 #2: 

 EBSCO: 

(green IT) AND 

(maturity model) 

AND ((municipality) 

Google Scholar: 

"green IT" "maturity 

model" 

"municipality" 

 

 

11 1338  

17-10-2021 

 

 

 

17-10-2021 

 

0 

 

 

 

0 

 #3: 

EBSCO: 

(green ICT) AND 

(maturity model) 

AND ((municipality) 

Google Scholar: 

"green ICT" 

"maturity model" 

"municipality" 

 

14 108  

17-10-2021 

 

 

 

17-10-2021 

 

0 

 

 

 

2 

 

Totaal     12 
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Bijlage 3: Gevonden artikelen literatuuronderzoek 

Methode Bronartikel 

(bijlage 1) 

Artikel (APA) Jaar Gebruikt in paragraaf 

Forward 

Snowballing 

(L1) 

Ook bruikbaar 

voor L4, L5 en 

L6 

FS3 Bokol,A Jnr, Abdul Majid, M. and Romli, A. (2019), "Green 

information technology adoption towards a sustainability policy 

agenda for government-based institutions: An administrative 

perspective", Journal of Science and Technology Policy 

Management, Vol. 10 No. 2, pp. 274-300. 

https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2017-0056. 

2019  

 FS3 Marcos Paulo Laranja Ribeiro, Roberto Tommasetti, Monica Zaidan 

Gomes, Aline Castro, André Ismail, Adoption phases of Green 

Information Technology in enhanced sustainability: A bibliometric 

study, Cleaner Engineering and Technology, Volume 3, 2021, 

100095, ISSN 2666-7908, 

https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100095. 

2021  

 FS4 Anthony, B., Majid, M. A., & Romli, A. (2020). Green IS diffusion in 

organizations: a model and empirical results from Malaysia. 

Environment, Development and Sustainability, 22(1), 383-424. 

2020  

Forward 

Snowballing 

(L2) 

FS5 Bley, K. (2021). An Information Systems Design Theory for Maturity 

Models in Complex Domains. 

2021 3.3.2 

 FS6 Teichert, R. (2019). Digital transformation maturity: A systematic 

review of literature. Acta universitatis agriculturae et silviculturae 

mendelianae brunensis. 

2019 3.3.2 

Forward 

Snowballing 

(L3) 

FS7 David Patón-Romero, J., Baldassarre, M. T., Rodríguez, M., & 

Piattini, M. (2019). Maturity model based on CMMI for governance 

and management of green IT. IET Software, 13(6), 555-563. 

https://doi.org/10.1049/iet-sen.2018.5351 

2019 3.3.6 

 FS9 Omar Ali, Jeffrey Soar & Anup Shrestha (2018) Perceived potential 

for value creation from cloud computing: a study of the Australian 

regional government sector, Behaviour & Information Technology, 

37:12, 1157-1176, DOI: 10.1080/0144929X.2018.1488991 

2018  

 FS8 Maity, M., Bagchi, K., Shah, A., & Misra, A. (2019). Explaining 

normative behavior in information technology use. Information 

Technology & People. 

2019  

Building Blocks 

(L4,L5 en L6) 

 Patón-Romero, J. D., Baldassarre, M. T., Rodríguez, M., Runeson, P., 

Höst, M., & Piattini, M. (2021;2020;). Governance and management 

of green IT: A multi-case study. Information and Software 

Technology, 129, 106414. 

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106414 

2021  

  J. David Patón-Romero, Maria Teresa Baldassarre, Ambrosio Toval, 

Moisés Rodríguez & Mario Piattini (2021): Auditing the Governance 

and Management of Green IT, Journal of Computer Information 

Systems, DOI: 10.1080/08874417.2021.1939198 

2021 3.3.6 

  Butler, T., & Hackney, R. (2011). Greening Government ICT: A 

Mechanism-Based Explanation of Institutional Change in the UK 

Public Sector. Brunel Business School: Seminar Series. 

2011 3.3.5 

  Butler, T., & Hackney, R. (2015). Understanding digital eco-

innovation in municipalities: an institutional perspective. 

2015 3.3.5 

  

https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106414
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Bijlage 4: Criteriascores GITMM  

Uit de onderzoeken van (Elmendorp, 2020) en (Meertens, 2020) zijn per onderzoek hun top 4 

scorende GITMM’s geselecteerd. I.v.m. met wederzijdse duplicatie zijn dit in totaal 6 unieke 

GITMM’s (zie tabel3-4). In deze bijlage worden deze getoetst m.b.v.de basis – en prescriptive criteria 

van tabel 3-3 (Pöppelbuß & Röglinger, 2011, p. 7). Deze werkwijze is geïnspireerd op het onderzoek 

van Elmendorp (Elmendorp, 2020). Gezien de beperkte tijd zijn alleen de 3 hoogst scorende GITMM 

gebruikt voor forward snowballing (tabel 3-2, L3), hieruit zijn geen nieuwe modellen gevonden.   Als 

een model voldoet aan het criteria wordt dit gescoord m.b.v. een 1. Uiteindelijk resulteert dit in een 

totaalscore per model onderaan de tabel.   

Tabel Bijlage 4 - Criteriascores GITMM (Pöppelbuß & Röglinger, 2011, p. 7) 
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Basis principes       

1.1 Toepassingsdomein en vereisten voor 

toepasbaarheid beschreven 

1 1 1 1 1 1 

Doel van het model is duidelijk 1 1 1 1 1 1 

Doelgroep is duidelijk 1 1 1 1 1 1 

klasse van entiteiten in het onderzoek staan 

beschreven 

1 1 1  1 1 

Verschillen met andere modellen zijn 

beschreven 

1    1  

Het ontwerp en proces en de mate van 

empirische validatie zijn beschreven 

1 1 1 1 1 1 

1.2 Volwassenheid en dimensies van 

volwassenheid zijn beschreven 

1 1 1  1  

volwassenheidsniveaus en een ontwikkelpad 

naar andere niveaus zijn beschreven 

1 1 1  1  

Het aantal volwassenheidsniveaus zijn 

beschreven 

1 1 1  1  

Volwassenheidsniveaus worden door 

literatuur ondersteund 

1 1 1  1  

1.3 De definities van de centrale constructies zijn 

gerelateerd aan het toepassingsdomein 

1 1  1 1 1 

1.4 Documentatie is beschikbaar voor de 

doelgroep 

1  1  1  

Prescriptive (voorschrijvende principes)       
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3.1 Verbetermaatregelen voor elk 

volwassenheidsniveau is beschreven 

1 1   1  

3.2 Uitleg van relevante doelstellingen van de 

verbetermaatregelen 

1 1   1  

Welke factoren die van invloed zijn op de 

verbetermaatregelen zijn beschreven 

1 1   1  

Onderscheid tussen een externe rapportage 

en een intern verbeterperspectief is 

beschreven 

      

3.3 Advies beschreven t.a.v. het ontwikkelen van 

het model, verbetermaatregelen en input van 

eerdere toepassingen. 

1   1 1 1 

Totaalscore 16 13 10 6 16 7 
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Bijlage 5: GITMM voor gemeenten met bronvermelding 

GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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4
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Houding (Molla 
et al., 2011) 

Reputatie (Gomez-
Trujillo, Velez-Ocampo, 
& Gonzalez-Perez, 2020) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om betrouwbaar te zijn naar afne-
mers, leveranciers en medewer-
kers 

       

Wet- en regelgeving 
(Molla et al., 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om te voldoen aan wet- en regel-
geving 

       

Maatschappelijk verant-
woord ondernemen 
(Molla et al., 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen 

       

Milieuzorg (Glasbergen 
et al., 1991) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om het milieu (lucht, grond, wa-
ter) zo min mogelijk te belasten 

       

Groene IT (Molla et al., 
2011) 

We zijn ons er van bewust dat IT 
ingezet kan worden om de ecolo-
gische voetafdruk te verminderen 

       

Beleid (Molla et 
al., 2011) 

MVO (Molla et al., 2011) Er is MVO-beleid        

Milieuzorg (Glasbergen 
et al., 1991) 

Er is beleid om de ecologische 
voetafdruk te verminderen 

       

Groene IT als onderdeel 
van milieuzorg(Molla et 
al., 2011) 

Er is beleid om groene IT toe te 
passen 

       

Governance 
(Molla et al., 
2011) 

Doelen (Molla et al., 
2011) 

Er zijn reductiedoelstellingen voor 
energiegebruik. Er is een doelstel-
ling voor gebruik van groene 
stroom 

       

Taken en verantwoorde-
lijkheden (Molla et al., 
2011) 

De CIO speelt een belangrijke rol 
bij initiatieven op het gebied van 
groene IT 

       

Budget (Molla et al., 
2011) 

Groene IT is onderdeel van iedere 
business case 

       

Continue verbetering( 
Patón-Romero et al., 
2019) 

Er vindt continue verbetering 
plaats van geïmplementeerde 
Groene IT-maatregelen 

       

Praktijk (Molla 
et al., 2011) 

Opleiding (Glasbergen et 
al., 1991) 

Medewerkers zijn  of worden op-
geleid op het gebied van groene 
IT 

       

Interne voorlichting 
(Glasbergen et al., 1991) 

Via interne voorlichting brengen 
wij medewerkers op de hoogte 
van nieuwe inzichten op het ge-
bied van groene IT 

       

Inkoop (Molla et al., 
2011) 

Een kleine ecologische voetafdruk 
is een belangrijk criterium bij in-
koop van IT-gerelateerde midde-
len 

       

Meetprogramma (Molla 
et al., 2011) 

Iedere afdeling  haar eigen ener-
giegebruik 

       

E-waste (Molla et al., 
2011) 

IT-middelen worden afgedankt        
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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volgens de ladder van Lansink: op-
knappen, hergebruik (van pro-
duct), recyclen (= componenten 
eruit halen en opnieuw gebruiken 
+ schadelijke componenten veilig 
verwijderen), storten volgens 
WEEE-richtlijnen 

V
er

gr
o

en
e

n
 v

an
 IT

 (
H

an
ke

l, 
2

0
14

) 

Datacentrum 
huisvesting 
(Hankel, 2014) 

Ontwerp (Hankel, 2014) Bij het ontwerp is rekening gehou-
den met energie optimalisatie. 

       

Energiebronnen (Hankel, 
2014) 

De inkoop van energie gebeurt op 
basis van duurzame criteria voor 
leveranciers. 

       

Operatie (Hankel, 2014) De operationele instellingen zoals 
luchtvochtigheid en temperatuur 
worden bewaakt en aangepast in-
dien nodig. 

       

Monitoring en bewust-
wording (Hankel, 2014) 

Er wordt actief gemonitord op 
energieverbruik en het gebruik 
van computerresources. 

       

Datacentrum, 
IT-apparatuur 
(Hankel, 2014) 

Hardware capaciteit. 
(Hankel, 2014) 

Hardware capaciteit wordt inge-
kocht op basis van dynamische 
behoefte. 

       

Apparatuur dynamisch 
in/uit schakelen. (Han-
kel, 2014) 

Apparatuur wordt dynamisch 
in/uit geschakeld op basis van be-
hoefte. 

       

Gebruik van capaciteit 
(Hankel, 2014) 

Capaciteit wordt dynamisch geal-
loceerd op basis van behoefte 
(b.v. virtualisatie). 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (IT-appara-
tuur) gebeurt op basis van duur-
zaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van hard-
ware capaciteit. 

       

Datacentrum, 
opslag (Hankel, 
2014) 

Hardwarecapaciteit 
(Hankel, 2014) 

Opslagcapaciteit wordt ingekocht 
op basis van dynamische be-
hoefte. 

       

 Data life cycle manage-
ment (Hankel, 2014) 

Er is beheer van de stroom van 
gegevens van systemen over de 
gehele levenscyclus. 

       

 Dataopslag optimalisatie 
(Hankel, 2014) 

De opslag van data is geoptimali-
seerd (b.v. data ontdubbeling 
wordt toegepast). 

       

 Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (opslag) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 

       

 Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van opslag 
capaciteit. 

       

Netwerk infra-
structuur (Han-
kel, 2014) 

Apparatuur configuratie  
(Hankel, 2014)  

Apparatuur is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
mogelijk is. 

       

Routering (Hankel, 2014) Routering is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
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mogelijk is. 

Netwerkarchitectuur 
(Hankel, 2014) 

Bij het ontwerp van het netwerk is 
rekening gehouden met energie 
optimalisatie. 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (netwerk ap-
paratuur) gebeurt op basis van 
duurzaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van netwerk 
capaciteit. 

       

Werkplek, appa-
ratuur (Hankel, 
2014) 

Werkplek energiezuinig 
(Hankel, 2014) 

De werkplekken zoals deze door 
de organisatie beheerd worden 
zijn energiezuinig. 

       

Energiebeheer (Hankel, 
2014) 

Alle energiebesparende maatre-
gelen zijn geactiveerd. 

       

Management van secun-
daire bronnen (toner) 
(Hankel, 2014) 

Het gebruik van secundaire bron-
nen (toner) is zoveel mogelijk ge-
minimaliseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van secun-
daire bronnen. 

       

Werkplek, po-
wermanage-
ment (Hankel, 
2014) 

Werkplekken 
aan/standby/off. (Han-
kel, 2014) 

Werkplekken worden dynamisch 
aan/uit gezet of in standby. 

       

Operating System geop-
timaliseerd voor ener-
giebeheer. (Hankel, 
2014) 

Het OS is zodanig geconfigureerd 
dat er zo min mogelijk energie 
wordt gebruikt als nodig. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van power-
management. 

       

Werkplek, prin-
ter (Hankel, 
2014) 

Printer optimalisatie 
(Hankel, 2014) 

Het aantal printers en de werking 
is geoptimaliseerd voor de omge-
ving waarin ze gebruikt worden. 

       

Secundaire bronnen (to-
ner, papier) geminimali-
seerd (Hankel, 2014) 

Het gebruik van secundaire bron-
nen voor de printer (toner, pa-
pier) is zoveel mogelijk geminima-
liseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van printer. 

       

Werkplek, soft-
ware (Hankel, 
2014) 

Optimalisatie (Hankel, 
2014) 

Software wordt ontwikkeld met 
inachtneming van energiever-
bruik. 

       

Configuratie (Hankel, 
2014) 

Sofware wordt zodanig geconfigu-
reerd dat het energieverbruik zo 
laag mogelijk is. 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (software) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van soft-
ware. 
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Verminderen 
van reisverkeer 
door IT (Hankel, 
2014) 

Telewerken vereist spe-
cifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden 
(Rix, 2021) 

De benodigde infrastructuur, tools 
(software) en vaardigheden (ken-
nis, opleiding van gebruikers) zijn 
aanwezig. 

       

Werk gerelateerde do-
cumenten zijn op af-
stand veilig te gebruiken 
(Rix, 2021) 

De documenten zijn veilig op af-
stand te gebruiken en voldoen 
aan de security eisen: beschik-
baarheid, integriteit en vertrou-
welijkheid). 

       

Verminderen 
van ruimtege-
bruik door IT 
(Hankel, 2014) 

Reserveringssysteem 
voor werkplekken (Rix, 
2021) 

Flex werkplekken kunnen gereser-
veerd worden d.m.v. een reserve-
ringssysteem. 

       

Verminderen 
van energiever-
bruik door IT 
(Hankel, 2014) 

Toepassen technologie 
Smart Building (Rix, 
2021) 

Smart building is een gebouw 
waarin slimme, innovatieve tech-
nieken zijn geïntegreerd die de 
werk- en leefomgeving verbete-
ren 

       

Dematerialisatie 
door IT(Hankel, 
2014) 

Minder papier (Rix, 
2021) 

Het papierverbruik van printers 
minimaliseren(tonerbesparing, 
dubbelzijdig). 

       

Minder printers (Rix, 
2021) 

Het aantal printers zoveel moge-
lijk verminderen (ook thuisprin-
ters). 
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Gebruikersge-
richtheid 
(eGovernment, 
2021) 
 
 
 
 
 
 

Online beschikbaarheid 
van diensten en pro-
ducten (eGovernment, 
2021) 

Alle beschikbare diensten en pro-
ducten zijn online benaderbaar en 
bruikbaar. 

       

Zijn de online diensten 
en producten ‘mobiel’ 
benaderbaar en bruik-
baar (eGovernment, 
2021) 

Alle online beschikbare diensten 
en producten zijn ook mobiel be-
naderbaar (smartphone, tablet). 

       

Is er gebruikers onder-
steuning ingericht voor 
de online producten en 
diensten (eGovernment, 
2021) 

Kunnen gebruikers (burgers) on-
dersteuning krijgen in het gebruik 
van de online producten en dien-
sten. 

       

Key IT-enablers 
(eGovernment, 
2021) 

Gebruik eID mogelijk 
(eGovernment, 2021) 

Gebruikers kunnen gebruik maken 
van eID (Elektronische identiteit) 
waarbij ze op online diensten in-
loggen met hun digitale “pas-
poort” 

       

Gebruik eDocuments 
mogelijk (eGovernment, 
2021) 

eDocuments (digitale documen-
ten) zijn beschikbaar en maken 
het mogelijk om documenten digi-
taal te ondertekenen. 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving 

Gebruik authentieke 
bronnen mogelijk. 

Gebruikers hoeven geen gegevens 
aan te leveren die al bekend zijn 
binnen de gemeente. 

Gebruik van digitale post 
mogelijk (eGovernment, 
2021). 

Mogelijkheid aanbieden om fy-
sieke post te vervangen door digi-
tale post (e-mail, gebruikersporta-
len). 

Grensoverschrij-
dende mobili-
teit (eGovern-
ment, 2021) 

Gebruik online diensten 
en producten grensover-
schrijdend mogelijk 
(eGovernment, 2021). 

Gebruikers kunnen de online 
diensten en producten ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruikersondersteu-
ning grensoverschrij-
dend mogelijk (eGovern-
ment, 2021) 

Gebruikers kunnen ondersteuning 
krijgen ook als ze niet binnen de 
gemeentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eID grensover-
schrijdend mogelijk 
(eGovernment, 2021). 

Gebruikers kunnen eID ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eDocuments 
grensoverschrijdend mo-
gelijk (eGovernment, 
2021). 

Gebruikers kunnen eDocuments 
ook gebruiken als ze niet binnen 
de gemeentegrens woonachtig 
zijn. 
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Bijlage 6: Informatiebrief voor de respondent  
 
Geachte heer / mevrouw, 

We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoekonderzoek: Groene IT 

binnen de gemeentelijke overheid. 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 

Dit onderzoek heeft als doel om een groene IT-volwassenheidsmodel te ontwikkelen voor 

gemeenten, zodat de negatieve en positieve effecten van hun IT op het milieu in kaart gebracht 

kunnen worden. Dit model wordt vervolgens gebruikt om deze effecten te meten binnen een of 

meerdere gemeenten en stelt de gemeenten in staat om eventueel maatregen te nemen om hun 

volwassenheidsniveau op het gebied van groene IT te verhogen. 

 

2. Achtergrond van het onderzoek 

Nederland telt sinds 1 januari 2021 ongeveer 352 gemeenten. Deze gemeenten variëren in grootte 

tussen de 1700 inwoners (gemeente Schiermonnikoog) en 870.000 inwoners (gemeente 

Amsterdam). Hierdoor ontstaat een unieke samenstelling van gemeentelijke overheidsorganisaties 

met identieke doelstellingen en taken maar waarbij het aantal medewerkers en de grootte van de 

onderliggende organisatie sterk varieert. Deze gemeentelijke organisaties zijn voor hun taken zeer 

afhankelijk van IT voor hun continue (digitale) dienstverlening richting hun burgers en ze zijn zelf 

verantwoordelijk voor het beheer van de onderliggende IT omgeving. Sinds 2005 hebben gemeenten 

diverse (klimaat) akkoorden gesloten en beleid vastgesteld om duurzaamheid hoog op hun agenda 

te plaatsen. Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een 

duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn 

zodat we de aarde en haar grondstoffen niet uitputten. Dit onderzoek richt zich daarbij specifiek op 

het aspect van groene IT. Groene IT moet gezien worden als een combinatie van activiteiten die de 

negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de positieve impact die IT kan hebben, 

optimaliseren. 

3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht? 

Er wordt door de afstudeerder een afspraak met u gemaakt voor een interview. Voorafgaand aan 

het interview ontvangt u de interviewvragen zodat u geïnformeerd bent over deze vragen maar zich 

ook al kunt voorbereiden op de inhoud hiervan. Daarnaast ontvangt u een groene IT-

volwassenheidsmodel (zie bijlage 1) dat is ingedeeld in 4 domeinen. Het is de bedoeling dat u dit 

volwassenheidsmodel per component scored op een schaal van 0 (geen intentie) tot 5 

(geoptimaliseerd) of de optie ‘ik weet het niet’ gebruikt. Het ingevulde volwassenheidsmodel stuurt 

u voorafgaand aan het interview terug naar de onderzoeker. Van het interview zal een 

gespreksverslag worden gemaakt wat aan u wordt voorgelegd ter validatie. 
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4. Mogelijke voor- en nadelen 

Deelname aan dit onderzoek heeft als consequentie dat er van u een tijdsinspanning wordt 

gevraagd. Het interview zal ongeveer 1 uur in beslag nemen, het invullen van het groene IT-

volwassenheidsmodel 1,5 uur en validatie van het gespreksverslag een half uur. Houdt u dus 

rekening met ongeveer 3 uur in totaal. Hiervoor krijgt u na afloop van het onderzoek een exemplaar 

van het onderzoek waarin u kunt zien hoe de onderzochte gemeenten er voor staan op het vlak van 

groene IT (de resultaten zijn uiteraard geanonimiseerd) en welke maatregelen mogelijk zijn om de 

volwassenheid op dit vlak te vergroten. 

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 het interview is gevalideerd en het 

volwassenheidsmodel door u is ingevuld. Het hele onderzoek is klaar als alle deelnemers klaar zijn. 

Na verwerking van alle gegevens informeert de afstudeerder u over de belangrijkste resultaten van 

het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 6 maanden  na uw deelname. 

7. Gebruik en opslag van uw gegevens 

Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier 

om de functienaam/rol van u als respondent. De naam van u of de gemeente waarvoor u werkt 

worden niet in het verslag opgenomen. 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 gemeente  herleidbaar is. Daarnaast zijn 

gegevens die gebruikt worden in rapporten en publicaties die betrekking hebben op het onderzoek 

niet tot u of uw gemeente  te herleiden. 

8. Vertrouwelijkheid van uw gegevens 

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u 

onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier 

gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de 

afstudeerder en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.  

9. Toegang tot uw gegevens voor controle 

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen 

leden van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien. 

10. Duur van de gegevensopslag 

Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit. 

11. Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens 
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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 

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. De toestemmingsverklaring is bijgevoegd in bijlage 2. 

Uitvoerend onderzoeker / afstudeerder:  

Eric Schloesser (eric@schloesser.net, ) 

Hoofdonderzoeker / afstudeerbegeleider: Anda Counotte, anda.counotte@ou.nl 

  

http://www.ou.nl/privacy
mailto:eric@schloesser.net
mailto:anda.counotte@ou.nl
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Bijlage 1: Groene IT-volwassenheidsmodel voor gemeenten 
 

GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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G
ro
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e 

IT
 in

 d
e 

o
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ie

 

Houding Reputatie Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om betrouwbaar te zijn naar afne-
mers, leveranciers en medewer-
kers 

       

Wet- en regelgeving  Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om te voldoen aan wet- en regel-
geving 

       

Maatschappelijk verant-
woord ondernemen 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen 

       

Milieuzorg  Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om het milieu (lucht, grond, wa-
ter) zo min mogelijk te belasten 

       

Groene IT  We zijn ons er van bewust dat IT 
ingezet kan worden om de ecolo-
gische voetafdruk te verminderen 

       

Beleid  MVO  Er is MVO-beleid        

Milieuzorg  Er is beleid om de ecologische 
voetafdruk te verminderen 

       

Groene IT als onderdeel 
van milieuzorg 

Er is beleid om groene IT toe te 
passen 

       

Governance  Doelen  Er zijn reductiedoelstellingen voor 
energiegebruik. Er is een doelstel-
ling voor gebruik van groene 
stroom 

       

Taken en verantwoorde-
lijkheden  

De CIO speelt een belangrijke rol 
bij initiatieven op het gebied van 
groene IT 

       

Budget  Groene IT is onderdeel van iedere 
business case 

       

Continue verbetering Er vindt continue verbetering 
plaats van geïmplementeerde 
Groene IT-maatregelen 

       

Praktijk  Opleiding  Medewerkers zijn  of worden op-
geleid op het gebied van groene 
IT 

       

Interne voorlichting  Via interne voorlichting brengen 
wij medewerkers op de hoogte 
van nieuwe inzichten op het ge-
bied van groene IT 

       

Inkoop  Een kleine ecologische voetafdruk 
is een belangrijk criterium bij in-
koop van IT-gerelateerde midde-
len 

       

Meetprogramma  Iedere afdeling  haar eigen ener-
giegebruik 

       

E-waste  IT-middelen worden afgedankt 
volgens de ladder van Lansink: op-
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knappen, hergebruik (van pro-
duct), recyclen (= componenten 
eruit halen en opnieuw gebruiken 
+ schadelijke componenten veilig 
verwijderen), storten volgens 
WEEE-richtlijnen 

V
er

gr
o

en
e

n
 v

an
 IT

  

Datacentrum 
huisvesting  

Ontwerp  Bij het ontwerp is rekening gehou-
den met energie optimalisatie. 

       

Energiebronnen  De inkoop van energie gebeurt op 
basis van duurzame criteria voor 
leveranciers. 

       

Operatie  De operationele instellingen zoals 
luchtvochtigheid en temperatuur 
worden bewaakt en aangepast in-
dien nodig. 

       

Monitoring en bewust-
wording  

Er wordt actief gemonitord op 
energieverbruik en het gebruik 
van computerresources. 

       

Datacentrum, 
IT-apparatuur  

Hardware capaciteit.  Hardware capaciteit wordt inge-
kocht op basis van dynamische 
behoefte. 

       

Apparatuur dynamisch 
in/uit schakelen.  

Apparatuur wordt dynamisch 
in/uit geschakeld op basis van be-
hoefte. 

       

Gebruik van capaciteit  Capaciteit wordt dynamisch geal-
loceerd op basis van behoefte 
(b.v. virtualisatie). 

       

Asset management  Asset management (IT-appara-
tuur) gebeurt op basis van duur-
zaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van hard-
ware capaciteit. 

       

Datacentrum, 
opslag  

Hardwarecapaciteit  Opslagcapaciteit wordt ingekocht 
op basis van dynamische be-
hoefte. 

       

Data life cycle manage-
ment  

Er is beheer van de stroom van 
gegevens van systemen over de 
gehele levenscyclus. 

       

Dataopslag optimalisatie  De opslag van data is geoptimali-
seerd (b.v. data ontdubbeling 
wordt toegepast). 

       

Asset management  Asset management (opslag) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van opslag 
capaciteit. 

       

Netwerk infra-
structuur  

Apparatuur configuratie   Apparatuur is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
mogelijk is. 

       

Routering  Routering is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
mogelijk is. 
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

Netwerkarchitectuur  Bij het ontwerp van het netwerk is 
rekening gehouden met energie 
optimalisatie. 

       

Asset management  Asset management (netwerk ap-
paratuur) gebeurt op basis van 
duurzaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van netwerk 
capaciteit. 

       

Werkplek, appa-
ratuur  

Werkplek energiezuinig  De werkplekken zoals deze door 
de organisatie beheerd worden 
zijn energiezuinig. 

       

Energiebeheer  Alle energiebesparende maatre-
gelen zijn geactiveerd. 

       

Management van secun-
daire bronnen (toner)  

Het gebruik van secundaire bron-
nen (toner) is zoveel mogelijk ge-
minimaliseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van secun-
daire bronnen. 

       

Werkplek, po-
wermanage-
ment  

Werkplekken 
aan/standby/off.  

Werkplekken worden dynamisch 
aan/uit gezet of in standby. 

       

Operating System geop-
timaliseerd voor ener-
giebeheer. 

Het OS is zodanig geconfigureerd 
dat er zo min mogelijk energie 
wordt gebruikt als nodig. 

       

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van power-
management. 

       

Werkplek, prin-
ter 

Printer optimalisatie  Het aantal printers en de werking 
is geoptimaliseerd voor de omge-
ving waarin ze gebruikt worden. 

       

Secundaire bronnen (to-
ner, papier) geminimali-
seerd  

Het gebruik van secundaire bron-
nen voor de printer (toner, pa-
pier) is zoveel mogelijk geminima-
liseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van printer. 

       

Werkplek, soft-
ware  

Optimalisatie  Software wordt ontwikkeld met 
inachtneming van energiever-
bruik. 

       

Configuratie  Sofware wordt zodanig geconfigu-
reerd dat het energieverbruik zo 
laag mogelijk is. 

       

Asset management  Asset management (software) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 

  

 

  

  W
ee

t ik n
iet 

0 (N
o

 in
ten

tio
n

) 

1 (In
itial) 

2 (R
ep

licab
le) 

3 (D
e

fin
e

d
) 

4 (M
an

aged
) 

5 (O
p

tim
ised

) 

Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

Monitoring en bewust-
zijn  

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van soft-
ware. 
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Verminderen 
van reisverkeer 
door IT  

Telewerken vereist spe-
cifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden  

De benodigde infrastructuur, tools 
(software) en vaardigheden (ken-
nis, opleiding van gebruikers) zijn 
aanwezig. 

       

Werk gerelateerde do-
cumenten zijn op af-
stand veilig te gebruiken  

De documenten zijn veilig op af-
stand te gebruiken en voldoen 
aan de security eisen: beschik-
baarheid, integriteit en vertrou-
welijkheid). 

       

Verminderen 
van ruimtege-
bruik door IT  

Reserveringssysteem 
voor werkplekken  

Flex werkplekken kunnen gereser-
veerd worden d.m.v. een reserve-
ringssysteem. 

       

Verminderen 
van energiever-
bruik door IT  

Toepassen technologie 
Smart Building  

Smart building is een gebouw 
waarin slimme, innovatieve tech-
nieken zijn geïntegreerd die de 
werk- en leefomgeving verbete-
ren 

       

Dematerialisatie 
door IT 

Minder papier  Het papierverbruik van printers 
minimaliseren(tonerbesparing, 
dubbelzijdig). 

       

Minder printers  Het aantal printers zoveel moge-
lijk verminderen (ook thuisprin-
ters). 
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 Gebruikersge-

richtheid  
 
 
 
 
 
 

Online beschikbaarheid 
van diensten en pro-
ducten  

Alle beschikbare diensten en pro-
ducten zijn online benaderbaar en 
bruikbaar. 

       

Zijn de online diensten 
en producten ‘mobiel’ 
benaderbaar en bruik-
baar  

Alle online beschikbare diensten 
en producten zijn ook mobiel be-
naderbaar (smartphone, tablet). 

       

Is er gebruikers onder-
steuning ingericht voor 
de online producten en 
diensten  

Kunnen gebruikers (burgers) on-
dersteuning krijgen in het gebruik 
van de online producten en dien-
sten. 

       

Key IT-enablers  Gebruik eID mogelijk  Gebruikers kunnen gebruik maken 
van eID (Elektronische identiteit) 
waarbij ze op online diensten in-
loggen met hun digitale “pas-
poort” 

       

Gebruik eDocuments 
mogelijk  

eDocuments (digitale documen-
ten) zijn beschikbaar en maken 
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GITMM voor gemeenten Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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het mogelijk om documenten digi-
taal te ondertekenen. 

Gebruik authentieke 
bronnen mogelijk. 

Gebruikers hoeven geen gegevens 
aan te leveren die al bekend zijn 
binnen de gemeente. 

Gebruik van digitale post 
mogelijk  

Mogelijkheid aanbieden om fy-
sieke post te vervangen door digi-
tale post (e-mail, gebruikersporta-
len). 

Grensoverschrij-
dende mobili-
teit 

Gebruik online diensten 
en producten grensover-
schrijdend mogelijk 

Gebruikers kunnen de online 
diensten en producten ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruikersondersteu-
ning grensoverschrij-
dend mogelijk  

Gebruikers kunnen ondersteuning 
krijgen ook als ze niet binnen de 
gemeentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eID grensover-
schrijdend mogelijk 

Gebruikers kunnen eID ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eDocuments 
grensoverschrijdend mo-
gelijk 

Gebruikers kunnen eDocuments 
ook gebruiken als ze niet binnen 
de gemeentegrens woonachtig 
zijn. 
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Bijlage 2: Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek  

Onderzoeksproject: Groene IT binnen de gemeentelijke overheid 

Onderzoeksteam: Eric Schloesser (onderzoeker), Anda Counotte (afstudeerbegeleider) 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden 

voor op te geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn 

verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te 

allen tijde intrekken. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden 

verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie. 

• Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige 

wijze worden bewaard door de Open Universiteit.  

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 

tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 

Handtekening:  

 

 

Naam:  

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: Resultaten ingevuld GITMM door de twee casus gemeenten 
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iveau
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Domeinen 
 

Attributen Componenten          

D
1
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ro
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IT
 in
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rg
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at
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Houding Reputatie 5,0 2,0 4,0 3,7  
 
 
3,7 

5,0 4,0 4,5  
 
 
4,0 

Wet- en regelgeving  5,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,5 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4,0 4,0 3,0 3,7 5,0 4,0 4,5 

Milieuzorg  4,0 4,0 3,0 3,7 5,0 4,0 4,5 

Groene IT  4,0 2,0 4,0 3,3 2,0 2,0 2,0 

Beleid  MVO  4,0 4,0 4,0 4,0  
3,2 

X X X  
1,5 Milieuzorg  4,0 4,0 3,0 3,7 3,0 X 3,0 

Groene IT als onderdeel van milieuzorg 1,0 2,0 3,0 2,0 0,0 X 0,0 

Governance  Doelen  5,0 2,0 3,0 3,3  
 
2,1 

3,0 X 3,0  
 
3,0 

Taken en verantwoordelijkheden  X 1,0 2,0 1,5 X X X 

Budget  1,0 1,0 2,0 1,3 X X X 

Continue verbetering 2,0 1,0 2,0 1,7 X X X 

Praktijk  Opleiding  X 0,0 1,0 0,5  
 
 
1,6 

X X X  
 
 
0,0 

Interne voorlichting  1,0 0,0 1,0 0,7 X 0,0 0,0 

Inkoop  2,0 3,0 3,0 2,7 X 0,0 0,0 

Meetprogramma  1,0 0,0 3,0 2,0 X X X 

E-waste  2,0 3,0 X 1,7 X 0,0 0,0 

D
2

 V
er

gr
o

en
en

 v
an

 IT
  

Datacentrum huisvesting  Ontwerp  X 1,0 3,0 1,3  
 
2,0 

0,0 X 0,0  
 
2,0 

Energiebronnen  X 3,0 3,0 3,0 4,0 X 4,0 

Operatie  X 2,0 3,0 2,5 X X X 

Monitoring en bewustwording  X 0,0 1,0 0,5 2,0 X 2,0 

Datacentrum, IT-appara-
tuur  

Hardware capaciteit.  X 1,0 4,0 2,5  
 
 
1,9 

3,0 1,0 2,0  
 
2,0 

Apparatuur dynamisch in/uit schakelen.  X X 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 

Gebruik van capaciteit  X X 4,0 4,0 X X X 

Asset management  X X 2,0 2,0 X X X 

Monitoring en bewustzijn X X 2,0 2,0 X X X 

Datacentrum, opslag  Hardwarecapaciteit  X X 3,0 3,0  
 
 
2,2 

X X X  
 
 
0,0 

Data life cycle management  X X 2,0 2,0 X X X 

Dataopslag optimalisatie  X 2,0 3,0 2,5 X 0,0 0,0 

Asset management  X X 3,0 3,0 X X X 

Monitoring en bewustzijn  X 1,0 4,0 2,5 X 0,0 0,0 

Netwerk infrastructuur  Apparatuur configuratie   X X 2,0 2,0  
 
 
1,5 

X X X  
 
 
X 

Routering  X X 2,0 2,0 X X X 

Netwerkarchitectuur  X X 2,0 2,0 X X X 

Asset management  X X 2,0 2,0 X X X 

Monitoring en bewustzijn  X 1,0 2,0 1,5 X X X 

Werkplek, apparatuur  Werkplek energiezuinig  X X 2,0 2,0  
2,3 

1,0 4,0 2,5  
1,9 

Energiebeheer  X X 3,0 3,0 2,0 X 2,0 
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iveau
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Domeinen 
 

Attributen Componenten          

Management van secundaire bronnen (to-
ner)  

X X 3,0 3,0 X 0,0 0,0 

Monitoring en bewustzijn  X X 2,0 2,0 X 3,0 3,0 

Werkplek, powermana-
gement  

Werkplekken aan/standby/off.  X 2,0 4,0 3,0  
2,7 

2,0 3,0 2,5  
2,5 

Operating System geoptimaliseerd voor 
energiebeheer. 

X X 4 4 X X X 

Monitoring en bewustzijn  X X 2,0 2,0 X X X 

Werkplek, printer Printer optimalisatie  X 2,0 4,0 3,0  
 
2,5 

4,0 3,0 3,5  
 
3,4 

Secundaire bronnen (toner, papier) gemini-
maliseerd  

X 1,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 

Monitoring en bewustzijn  X 2,0 3,0 2,5 X 3,0 3,0 

Werkplek, software  Optimalisatie  X 0,0 4,0 2,0  
 
1,9 

X 0,0 0,0  
 
0,0 

Configuratie  X X 3,0 3,0 X 0,0 0,0 

Asset management  X 0,0 2,0 2,0 X 0,0 0,0 

Monitoring en bewustzijn  X 2,0 3,0 2,5 X 0,0 0,0 
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Verminderen van reis-
verkeer door IT  

Telewerken vereist specifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden  

X 3,0 4,0 3,5  
3,5 

4,0 3,0 3,5  
3,8 

Werk gerelateerde documenten zijn op af-
stand veilig te gebruiken  

X 3,0 4,0 3,5 5,0 3,0 4,0 

Verminderen van ruim-
tegebruik door IT  

Reserveringssysteem voor werkplekken  X 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 

Verminderen van ener-
gieverbruik door IT  

Toepassen technologie Smart Building  X 1,0 2,0 1,5 1,5 1,0 0,0 0,5 0,5 

Dematerialisatie door IT Minder papier  X 1,0 4,0 2,5  
2,5 

5,0 2,0 3,5  
3,5 
 Minder printers  X 2,0 3,0 2,5 4,0 3,0 3,5 
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Gebruikersgerichtheid  
 
 
 

Online beschikbaarheid van diensten en 
producten  

X 2,0 4,0 3,0  
 
2,1 

5,0 3,0 4,0  
 
3,4 Zijn de online diensten en producten ‘mo-

biel’ benaderbaar en bruikbaar  
X 1,0 2,0 1,5 3,0 3,0 3,0 

Is er gebruikers ondersteuning ingericht 
voor de online producten en diensten 

X X 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 

Key IT-enablers  Gebruik eID mogelijk  X X 4,0 4,0  
 
 
2,2 

X 3,0 3,0  
 
 
2,0 

Gebruik eDocuments mogelijk  X 1,0 4,0 2,5 X X X 

Gebruik authentieke bronnen mogelijk. X 1,0 2,0 1,5 X 2,0 2,0 

Gebruik van digitale post mogelijk  X X 3,0 3,0 X 1,0 1,0 

Grensoverschrijdende 
mobiliteit 

Gebruik online diensten en producten 
grensoverschrijdend mogelijk 

X 2,0 3,0 2,5  
 
 
2,5 

X 3,0 3,0  
 
 
2,3 

Gebruikersondersteuning grensoverschrij-
dend mogelijk  

X 2,0 3,0 2,5 X 3,0 3,0 

Gebruik eID grensoverschrijdend mogelijk X X X X X 3,0 3,0 

Gebruik eDocuments grensoverschrijdend 
mogelijk 

X X 3,0 3,0 X 0,0 0,0 
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Bijlage 8: Opmerkingen en quotes van de respondenten (1 t/m 3) van 

gemeente 1 m.b.t. de empirische onderzoeksvragen.  
 

• E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van een gemeente op het vlak van 

groene IT? 

• E2 Wat zijn potentiële verbeterpunten op het gebied van groene IT voor de casus 

organisatie? 

• E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de gemeentelijke overheid? 

• E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de gemeentelijke overheid? 

• E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel? 

• E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid?  

 

V
ra

ag
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p
o

n
d

en
t Domein(D)/ 

Attribuut(A)/ 

Component(C) 

Opmerking/Quote 

E1 R1 D1 “Plannen om de duurzaamheid van de stad in kaart te brengen bijvoorbeeld een gebouw, in het 

kader van circulair en duurzaamheid zou je niet alleen kunnen zien als een gebouw, maar ook als 

een soort van grondstoffen depot, hè? “ 

E1 R1 D1 “Duurzaamheid gaat natuurlijk ook heel veel over circulaire materiaalstromen, dus daar heeft IT 

ook een hele belangrijke rol in” 

E1 R1 D2 “Ze [IT] doen het voor mijn gevoel altijd een beetje omdat het moet en omdat het van ze 

verwacht wordt. Maar ze geloven er ook niet altijd zo in dat we daar nou heel ver in moeten 

gaan” 

E1 R1 D1 “Dan gaat het aan de ene kant over de impact van ICT middelen zelf, hè wat je inkoopt, maar het 

gaat ook over juist de positieve impact die IT kan hebben om de duurzaamheid van jou als 

organisatie te bevorderen.” 

E1 R1 D1 “Groene IT als onderdeel van milieuzorg dat ontbreekt” 

E1 R1 D1/Praktijk/Inkoop “Natuurlijk is groene IT heel relevant binnen alle aanbestedingen” 

E1 R1 D1/Praktijk/Inkoop “Als je bijvoorbeeld praat over circulair over wat je van leveranciers kan vragen en hoeveel 

invloed je daar dan eigenlijk op hebt. Ik vind dat je het eigenlijk altijd moet vragen aan 

leveranciers om daar iets mee te doen 

E2,E3-3 R1 D1/Beleid “Weet je waar het bij IT voornamelijk voor mij ontbreekt, is een beetje een goede visie en 

strategie van wat we doen op het gebied van groene IT”. “En dat mis ik gewoon bij IT van wat is 

nou hun duurzaamheidsvisie? “. 

E2, E3-3 R1 D1/Beleid,  “Wat er voor mij echt wel een beetje ontbreekt om ook goed invulling te geven aan groene IT 

binnen gemeente 1, dan is het echt wel een stukje visie en strategie en dat goed borgen, denk ik 

binnen de IT organisatie 

E2 R1 D1-D4 “Maar dat we gewoon nadenken op een iets hoger abstractieniveau over onze IT. Dat kan dus 

gaan over de positieve en de negatieve impact van ICT, want Ik vind beide belangrijk” 

E1 R1 D1-D4 “Ik denk dat ICT inderdaad een heel positief effect kan hebben op de duurzaamheid van onze 

organisatie en de stad”. 

E1 R1 D1-D4 “Als je naar duurzaamheid kijkt, word IT al snel gezien als een boeman en vervuilend omdat 

hardware dat imago gewoon heeft en dat is denk ik gewoon deels terecht. Ook qua 

mensenrechten in de keten en dat soort zaken. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten welke 

positieve effecten ICT heeft op de stad” 



72 
 

V
ra

ag
 

R
es

p
o

n
d

en
t Domein(D)/ 

Attribuut(A)/ 

Component(C) 

Opmerking/Quote 

E1,E3-3 R1 D1/Praktijk/Inkoop “Kunnen jullie ons daarmee helpen? [Groene IT] dan ga je hele andere vragen stellen en dat is 

een beetje het idee van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) ook dat je dus zegt wat zijn 

onze doelstellingen en help ons daarbij” 

E1,E2 R1 D1/Praktijk/Inkoop “Want ik denk in samenwerking met leveranciers dat je nog veel verder kunt komen en Ik denk 

dat ook die groene impact van ICT, nou dat je daar nog veel meer uit kan halen als je ook de 

leveranciers betrekt die daar denk ik  al veel meer en langer mee bezig zijn” 

E2 R1 D1/Praktijk/Inkoop “We zitten met MVI heel erg op de aanbestedingsfase en dan is er een contract en daarna verlies 

ik ook een beetje het zicht op wat er gebeurt” 

E2 R1 D1/Beleid “Er is MVI beleid. Dat zegt IT heeft prioriteit als het aankomt op MVI, maar hoe we daar dan 

precies invulling aan geven, Dat is niet gedefinieerd eigenlijk “ 

E2 R1 D1/Praktijk/Opleiding “Als je het hebt over opleiding, dan kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat je dat er intern 

misschien bij IT ook wat meer kennis zou moeten zijn over groene IT en over MVI” 

E4-1 R1 N.v.t. “Voor het stukje het vergroenen van IT, daarvoor moet je gewoon bij IT zijn”, “Facilitaire Zaken, 

die was heel erg volgens mij de trekker van het hybride werken”, “dan kom je toch snel bij HR of 

zo uit  hè? over woon-werkverkeer bijvoorbeeld”, “Ik denk aan Publiekszaken/burgerzaken”, 

“Uiteindelijk ga ik natuurlijk over MVI en duurzaamheid”. 

E4-2, E3-

3 

R1 N.v.t. “Wat Ik me wel afvroeg is of het [GITMM Gemeenten] ook echt één op één goed te kopiëren is 

naar een gemeente, omdat ik het idee had dat het wat meer gebaseerd is op een bedrijf. Dat het 

over MVO gaat, dat is niet vaak een term perse die heel erg vaak voorkomt binnen gemeenten, 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieuzorg. Die termen hoor ik niet zo heel vaak 

terug binnen deze organisatie” 

E1 R2 D1/Praktijk/Inkoop “Ja en wat altijd een rode lijn is natuurlijk, dat duurzaamheid een rol speelt bij inkoop en Dat is 

eigenlijk al zo lang als ik eigenlijk weet” 

E1 R2 D1/Praktijk/e-waste “Maar ook laptops en andere apparatuur wordt in ieder geval hetzij voor hergebruik hetzij 

verantwoord ontmanteld afgevoerd. Waarbij we wel natuurlijk het beveiligingsaspect In de 

gaten houden” 

E1 R2 D1/Praktijk/Inkoop “Niveau twee [MVI] is een algemene inkoop schaal. Maar de gemeente heeft dan voor niveau 

twee zelf gekozen. Dat is de ambitie niveau die wij op dat gebied hebben” 

E1 R2 D2/Werkplek 

apparatuur 

“Want als je ziet dat we eerst allemaal thin clients hadden en dat maar voor 70% van de mensen, 

nu krijgt iedereen een laptop voor hybride werken.” “Het is eigenlijk een minder goede 

ecologische keuze, ja.” 

E2 R3 D2/Netwerk 

infrastructuur 

“En dat geldt ook voor het oude netwerk, dat heeft allerlei mankementen en is afgeschreven en 

niet zo handig geconfigureerd en kost veel geld. Terwijl het nieuwe netwerk  van deze tijd is” 

E1 R2 D3/Verminderen van 

energieverbruik door 

IT 

“Lampen gaan automatisch uit? Ja.” 

E2 R2 D3/Verminderen van 

energieverbruik door 

IT 

“Hebben nog relatief nieuw stadskantoor, maar daar wordt waarschijnlijk inmiddels ook alweer 

anders naar gekeken wordt hè? Het gaat heel snel in die sector” 

E4-2 R2 N.v.t. “Misschien wat meer inzoomen, ook op samenwerken” 

E2 R3 D2/Datacenter 

Huisvesting 

“Een nieuw groen datacenter voor gemeente 1, maar wat veel interessanter is om aan te sluiten 

bij een grote leverancier die zijn misschien wel 3 keer zoveel groener en gaat 3 keer zoveel beter 

met zijn energie om dan wij ooit zelf zouden kunnen” 

E1 R3 D2 “Voor een aantal dingen willen we wel groen in zijn, maar je ziet gewoon dat de leveranciers of 

de schaarste op de markt daar heel erg in tegenwerkt. Dus op een gegeven moment, ja, het zal 

wel, ik ga het gewoon niet doen. Ik ben blij dat ik überhaupt iets kan krijgen” 
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Attribuut(A)/ 

Component(C) 

Opmerking/Quote 

E1 R3 D1/Houding/Wet- en 

Regelgeving 

“Als ik naar wet en regelgeving kijk, denk ik soms dat we het ingewikkelder maken dan nodig” 

E1 R3 D2 “de rest gaat naar de cloud  en uiteindelijk gaan we helemaal naar de cloud” 

E2 R3 D2/Datacentrum 

Opslag 

“Wij zijn ontzettend duurzaam bezig maar als je wil weten hoeveel data we in de lucht houden 

die we nooit gebruiken, dat is echt gigantisch” 

E1 R3 D1/Praktijk/Inkoop “Natuurlijk willen we groen zijn, maar als we niks te kiezen hebben wat bijvoorbeeld nu met de 

schaarste heel erg opspeelt, dan zie je dat dit [Groene IT] als eerste eraf gaat” 

E1 R3 D1/Praktijk/Inkoop Onderzoeker: “Is de prijs dan bepalend, als voorbeeld bij laptops?” “Zeker, de directie zal met de 

mond belijden van niet, maar In de praktijk zullen we de goedkoopste kiezen. 

E1 R3 D1 “Dus je ziet dat eigenlijk In het geweld van alle transities en knelpunten dat deze [Groene IT] 

gewoon ondersneeuwt” 

E1 R3 D1 “Maar het is niet echt een gespreksonderwerp zo van zullen we eens kijken hoe we die 

ecologische voetprint een beetje omlaag kunnen krijgen ? Wat is dat eigenlijk? Wat praten we 

dan over? Nou, dat hebben we nooit gehad dat gesprek” 

E1 R3 D2/Werkplek, printer “Want in 2014 is ook werken met papier eraf gegaan, dus er is een enorme ommezwaai gemaakt 

en je ziet met corona dat we ook een stuk minder printen en dat we in één keer niet meer 

hoeven te printen” 

E1 R3 D1/Praktijk, D2 “We gebruiken echt alleen maar duurzaam opgewekte energie binnen de gemeente” 

E3 R3 D1 “Het model is heel erg geënt op een gemeente die alles zelf doet, maar je kan natuurlijk als 

gemeentes samen ontwikkelen zoals in de Common Ground” 

E1 R3 D1 “Dus de samenwerking met andere organisaties. Daar valt denk ik voor gemeenten ook nog best 

wat te halen, wat we ook wel benutten op een aantal gebieden” 

E1 R3 D2/Datacenter, IT-

apparatuur 

“Ik weet bijvoorbeeld bij Microsoft dat ze meer gekeken hebben naar een soort ecosysteem in 

teams, maar ook omdat we dan gewoon ook minder verbruik hebben. Laat maar zeggen, dus dat 

is niet omdat het zo groen was” 

E1 R3 D1/Houding “Die is niet zo heel groen [houding, groene IT] wat dat betreft op het stadskantoor. Ik denk dat 

mensen dat thuis In de afgelopen jaren meer hebben gedaan, zeker nu alle prijzen om ons heen 

omhoog gaan” 

E1 R3 D2/Werkplek, 

Software 

“Dus daar zie je ook dat de groene afweging dan helemaal ondersneeuwt op het moment dat ik 

toch mijn eigen tooltje wil hebben” 

E3-3 R3 D2/Datacenter, opslag “Ja, ik zou nog bij minder papier zou ik ook denken aan minder data, minder archief, dus niet 

Alleen minder papier, maar ook die data.  Opslag kost ook een hoop geld, hè 

E1 R3 D3 “Wat betreft het verminderen van reisverkeer. Ja, wij gaan natuurlijk hybride werken na corona 

tijd, hè ?”. 

E1, E2 R3 D2 “IT reserveringssysteem voor werkplekken. Dat hebben wij niet, hè” 

E1 R3 D4/Gebruikersgericht

heid 

“Het is niet op een top niveau maar je ziet dat daar ook nog wel In de online dienstverlening die 

ontwikkelt zich veel sneller. Maar dat doen ze dan via de module Common Ground bijvoorbeeld”   

E1 R3 D4/Key IT 

Enablers/Gebruik 

digitale post 

“En digitale post is al wel mogelijk, maar ook niet in alles” 

E1 R3 D4/Key IT 

Enablers/Gebruik eID 

“Maar je ziet wel met corona dat op een aantal plekken dat het heel snel is toegenomen, dat 

met elektronische handtekening en DigiD omdat het toen niet mocht, dus je ziet dat daar wel 

een versnelling is geweest de afgelopen twee jaar, dus dat heeft corona ook gebracht.” 
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Opmerking/Quote 

E4-1 R3 N.v.t. “Het gebruik van E diensten, dat zit bij ons dan bij IT”, “dat zit dan ook veel bij publiekszaken “, 

“De inkoopkant zit dan inderdaad bij inkoop” 

E4-2 R3 N.v.t “Ook heel specifiek kijken naar bijvoorbeeld stromen. Als het sociaal domein of het fysiek 

domein met de energie transities en de diensten In de stad. Dat je daar ook nog wat meer op 

inzoomt, want daar wordt natuurlijk ook veel gedaan op bepaalde zaken, dus daar zou ik ook 

nog iets bij kunnen voorstellen” 

 

  



75 
 

Bijlage 9: Opmerkingen en quotes van de respondenten (4 en 5) van 

gemeente 2 m.b.t. de empirische onderzoeksvragen.  
 

• E1 Wat is de stand van zaken m.b.t. de volwassenheid van een gemeente op het vlak van 

groene IT? 

• E2 Wat zijn potentiële verbeterpunten op het gebied van groene IT voor de casus 

organisatie? 

• E3 Is het volwassenheidsmodel volledig m.b.t. de gemeentelijke overheid? 

• E4 Is het volwassenheidsmodel bruikbaar binnen de gemeentelijke overheid? 

• E5 Wat zijn de potentiële verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel? 

• E6 Hoe ziet een groene IT-volwassenheidsmodel eruit voor de gemeentelijke overheid?  

V
ra

ag
 

R
es

p
o

n
d

en
t Domein 

Attribuut 

Component 

Opmerking/Quote 

E1,E2 R4 D1-D4 “Ik ben eigenlijk geschokt dat wij zo weinig doen met groene IT of dat ik het vermoeden heb dat wij 

zo weinig doen met groene IT en de reden daarvoor is dat ik eigenlijk nooit eerder heb bedacht dat 

dat een grote rol kon spelen in het duurzaam zijn én duurzaam maken van gemeente 2” 

E1 R4 D2, Datacentrum, 

opslag 

“Zijn nu ook een campagne gestart met zorg ervoor dat je onnodige data verwijderd zodat je ook 

minder belastend bent dus daar gaat het ook een stukje over je CO2 footprint van je data opslag ja 

vind ik ook heel erg interessant “ 

E1 R4 D2, Datacentrum, 

opslag 

“ben ik toch een beetje bang om mijn verzonden items te verwijderen of de verwijderde items 

mailbox helemaal leeg te halen ja en ik denk dat we daar met zijn allen best een grote slag kunnen 

maken” 

E1 R4 D2,Werkplek, 

apparatuur 

“Wel meespeelt bijvoorbeeld in de aanbestedingen dus ook nou dat dat een rol heeft bij de manier 

waarop wij bijvoorbeeld producten bestellen, bijvoorbeeld één van de dingen die ik aangevinkt heb 

is dat wij geen hele grote voorraad van laptops en telefoons hebben dat is best heel klein en soms 

zelfs zo klein dat als er een nieuwe medewerker komt het er nog even geen laptop is” 

E3-3 R4 D1, 

Meetprogramma 

“Ik heb ergens in ieder geval een vraagteken neergezet en dat is het meetprogramma, iedere 

afdeling haar eigen energiegebruik ik denk dat daar een woord ontbreekt dat is even een praktisch 

punt dus dat is weer groene IT in de organisatie en dan een stukje praktijk en dan meet programma” 

E1,E2 R4 D1-D4 “Ik vond de vragen juist heel erg leuk en heel interessant omdat ik over heel veel items nog nooit heb 

nagedacht dus je complimenten daarvoor ik vind dat die wel heel goed gekozen zijn en dat ik ook 

echt weet dat waar wij links aangevinkt hebben dat ik denk ja daar moeten wij eens eventjes heel 

goed naar gaan kijken” 

E4, E5 R4 D1-D4 “En als dit model zo ingevuld wordt even voor een praktische toepassing is het ook mogelijk dat hier 

bijvoorbeeld zo’n ring diagram van ontwikkeld wordt dat wij kunnen zien oh jullie scoren eigenlijk 

super slecht hierop en juist beter daarop dat je een soort van donut model krijgt in duurzaamheid 

omtrent groene IT?” 

E2 R4 D2, werkplek, 

apparatuur 

“Ik weet bijvoorbeeld als onze computers ’s-avonds op standby staan dat ze toch standby terwijl toch 

het lampje niet even uitgezet wordt” 

E1 R4 D3, 

Dematerialisatie, 

Minder printers 

“Nee, het stukje vergroenen van algemene bedrijfsprocessen dematerialisatie door IT en dan minder 

printers, het aantal printers zoveel mogelijk verminderen ook thuis printers ,ik weet niet zo goed hoe 

wij hier als gemeente invloed op kunnen hebben” 

E1 R4 D1, Inkoop “En toch zie ik niet heel snel gebeuren dat we dan bijvoorbeeld bij meervoudige onderhandse 

aanbestedingen dat dat we dan deze items [Groene IT] gaan uitvragen  dat voelt toch een beetje 

alsof je vraagt aan iemand joh waarom heb je voor deze bank gekozen en niet voor die bank 

bijvoorbeeld dat dat vind ik toch wel iets wat zij eigenlijk ook op zelf op orde moeten hebben” 
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Attribuut 

Component 

Opmerking/Quote 

E4 R4 D1, Inkoop “Daarom zou ik het wel heel fijn vinden dat er een soort van lijst met criteria [Inkoop criteria groene 

IT] hieruit rolt van goh als je dit doet misschien kun je daar eens aan denken want ik was me hier 

absoluut niet goed van bewust” 

E4 R4 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

“Zo is er volgens mij vanuit het RVO is er een lijst met criteria van laaghangend fruit om je 

gemeentehuis te verduurzamen maar ik vraag mij echt af of dit soort dingen daar ook bij staan en dit 

zijn juist de dingen die je ook echt heel interessant zijn maar best wel makkelijk uit te voeren zouden 

moeten kunnen zijn” 

E1 R4 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

“We zijn ook bezig met een tool dat heet sustainable buildings om meer inzicht te krijgen dat 

wanneer er wel werknemers zijn, wanneer er geen werknemers zijn, wat dat doet met ons 

energieverbruik, gasverbruik” 

E1 R4 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

“Ja, we hebben bijvoorbeeld verlichting die automatisch uitgaat” 

E4-1 R4 N.v.t. “Het management team zou van het allereerste gedeelte [Domein 1] wat het bedrijf belangrijk vindt 

al denk ik dat dat ook wel in de kernwaarden doorgedrongen moet zijn”, “inkoop weet er veel van, 

het beleid rondom inkoop processen”, “afdeling duurzaamheid kan wel het een en ander invullen 

ook omdat we best wel verspreid werken binnen de verschillende beleidsvelden”, “een heel groot 

stuk rondom IT”, “ik denk dat daar meer onze collega's van de dienstverlening 

[Publiekszaken/Burgerzaken] echt beter in zijn” 

E1 R5 D1-D4 “Er zijn een aantal vragen waarvan Ik denk van, ja, nee, doen we nog niet, maar het zou wel een goed 

idee zijn om daarmee te starten, zeg maar” 

E1 R5 D2, Datacentrum, 

opslag 

“Over het email beleid en ja, dat moet gewoon rigoureus worden aangepakt, want er wordt zoveel 

bewaard én zoveel gedaan met e mailboxen, dat is gewoon, dat is gewoon niet te doen” 

E2 R5 D1, Praktijk, 

Interne 

voorlichting 

“Dan moeten we mensen gaan opvoeden van, van wat sla je wel op, wat sla je niet op en dan gebruik 

je je mailbox niet als chatbox” 

E1 R5 D1, Praktijk, 

Interne 

voorlichting 

D2, Datacentrum, 

opslag 

“Er wordt heel veel opgeslagen, kost allemaal energie dat is duidelijk. Alleen de Mensen hebben dat 

eigenlijk nog niet helemaal niet door hè? “ 

E1,E2 R5 D1, Praktijk, 

Interne 

voorlichting 

D2, Datacentrum, 

opslag 

“Wat zijn precies echt de kosten zijn van opslag van data en zo Het was wel heel interessant en toen 

hebben wij ook wel gedacht van ja, daar zouden we wat mee moeten. Maar goed, het is 2, 3 jaar 

geleden vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag” 

E4,E5 R5 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

 

“Ik heb die vraag niet echt terug zien komen. Samen met de gebouwenbeheerder altijd wel 

verantwoordelijk geweest voor de klimaatbeheersing van onze archiefruimte bijvoorbeeld daar heb 

ik niet echt een vraag van je gezien. Want wil je klimaatbeheersing voor papieren archief goed op 

orde houden. Nou, dat kost ook nog wat, hè?” 

E1 R5 D1, Governance, 

Continue 

verbetering 

“Er wordt een programma neergezet of er worden ontwikkelingen doorgevoerd. Dat het op een 

gegeven moment ook weer wegebt. Dus eigenlijk zou je een bepaalde cyclus moeten inbouwen 

waarbij je zegt van hè, dit zijn onze stappen die we daar in dit onderwerp gaan doen. Nou, op een 

gegeven moment doen we het ook, maar wie is dan daar vervolgens de verantwoordelijke voor en 

hoe, hoe houden we het gaande?” 

E2 R5 D1, Governance, 

Continue 

verbetering 

“Er kan zomaar een project groene IT ontstaan in de gemeente. Maar, als je dat niet borgt, dan hè 

dat het inderdaad jaarlijks terugkomt op wat voor manier dan ook. Dan gaat het weg” 

E1 R5 D1-D4 “Het [Groene IT] wordt een belangrijker onderwerp binnen onze gemeente” 
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E1 R5 D2 “Hebben we daar qua IT eigenlijk weinig zicht op denk ik of weinig bewustwording nog. Als het gaat 

over het onderwerp IT” 

E1 R5 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

“Data is voor mij vanuit mijn werk verleden van archiefbeheer nog meer dan alleen wat er binnen de 

IT plaatsvindt, wij slaan in feite op papier ook data op” 

E1 R5 D4, 

gebruikersgericht

heid 

“Toen wij met zakelijk werken zijn begonnen in 2017, 1018 toen zijn we ook al veel meer gaan kijken 

van goh, wat kunnen we nou digitaal aanbieden en kun je die diensten digitaal aanbieden, zodat 

mensen ook niet meer naar het naar het stadhuis hoeven te komen” 

E2 R4 D4, 

Grensoverschrij-

dende mobiliteit 

“Voor sommige diensten moet je dan inderdaad wel inwoner zijn van de gemeente” 

E1 R5 D4, 

Gebruikersgericht

heid 

“Omdat ik wel van mening ben dat we als gemeente 2 wel vrij ver zijn als je zegt van je bied je 

diensten digitaal aan” 

E3-3 R5 D4, Key IT-

enablers, Gebruik 

e-ID 

“Het [e-ID]  zou wel wat toelichting kunnen gebruiken” 

E4-1 R5 N.v.t. “Dus een leidinggevende van de I-dienst [IT]”, “Ook je facilitaire medewerkers, omdat je vragen hebt 

over werkplekken ?”,  

E1 R5 D3, Toepassen 

technologie Smart 

Building 

D2, Werkplek, 

apparatuur 

“Als je stil zit, er 5 minuten niet bent, gaat de lamp uit dat soort dingen en beperking van het aantal 

werkplekken bijvoorbeeld omdat we vaak thuiswerken” 

E4-1 R5 N.v.t. “Die online diensten praat je dan ook misschien over Publiekszaken, Burgerzaken ofzo?” 

E1 R5 D4, 

gebruikersgericht

heid 

“Zodat je niet eens meer naar het stadhuis hoeft te komen. Als je je verhuizing wil doorgeven bij 

wijze van spreken, dat kan volledig digitaal” 

E2 R5 D2, Werkplek, 

Software 

“We gaan kijken of we het aantal applicaties terug kunnen dringen” 

E1 R5 D2, Werkplek, 

Software 

“Er gaat er ook heel veel naar de SAAS [Software As A Service]. En daar heb je ook wel weer servers 

van, maar ik denk dat dan weer een mindere belasting is dan dat we alles als gemeente alle 

applicaties op een [eigen] server hebben draaien” 

E1 R5 D1, Praktijk, 

Interne 

voorlichting 

“Maar echt bewustwording van we moeten groener inzetten, zeg maar, die bewustwording is er nog 

niet zo” 

E1 R5 D2, Werkplek, 

Software 

“Want wil je zo'n tooltje? Dan moet je echt wel langs een ballotage commissie en die zegt al heel snel 

van ja, dat past echt niet in de visie en het beleid wat wij op dit moment hebben, dus dan gaat het 

mooi niet door. Je doet het maar met de huidige tool.” 

E1 R5 D1, Praktijk, 

Interne 

voorlichting 

“Eigenlijk mag je dit niet doen [eigen software]. Men doet het toch? Dat vind ik dan een stukje 

gedrag wat veranderd moet worden” 
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Bijlage 10: GITTM voor gemeenten op basis van onderzoeksresultaten 

(rood is aangepast) 
 

De aanpassingen zijn tevens opgenomen in tabel 5-11. 

GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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Houding (Molla 
et al., 2011) 

Reputatie (Gomez-
Trujillo, Velez-Ocampo, 
& Gonzalez-Perez, 2020) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om betrouwbaar te zijn naar afne-
mers, leveranciers en medewer-
kers 

       

Wet- en regelgeving 
(Molla et al., 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om te voldoen aan wet- en regel-
geving 

       

Maatschappelijk verant-
woord ondernemen 
(Molla et al., 2011) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen 

       

Milieuzorg (Glasbergen 
et al., 1991) 

Ons bedrijf vindt het belangrijk 
om het milieu (lucht, grond, wa-
ter) zo min mogelijk te belasten 

       

Groene IT (Molla et al., 
2011) 

We zijn ons er van bewust dat IT 
ingezet kan worden om de ecolo-
gische voetafdruk te verminderen 

       

Beleid (Molla et 
al., 2011) 

MVO (Molla et al., 2011) Er is MVO-beleid        

Milieuzorg (Glasbergen 
et al., 1991) 

Er is beleid om de ecologische 
voetafdruk te verminderen 

       

Groene IT als onderdeel 
van milieuzorg(Molla et 
al., 2011) 

Er is beleid om groene IT toe te 
passen 

       

Governance 
(Molla et al., 
2011) 

Doelen (Molla et al., 
2011) 

Er zijn reductiedoelstellingen voor 
energiegebruik. Er is een doelstel-
ling voor gebruik van groene 
stroom 

       

Taken en verantwoorde-
lijkheden (Molla et al., 
2011) 

De CIO speelt een belangrijke rol 
bij initiatieven op het gebied van 
groene IT 

       

Budget (Molla et al., 
2011) 

Groene IT is onderdeel van iedere 
business case 

       

Continue verbetering( 
Patón-Romero et al., 
2019) 

Er vindt continue verbetering 
plaats van geïmplementeerde 
Groene IT-maatregelen 

       

Praktijk (Molla 
et al., 2011) 

Opleiding (Glasbergen et 
al., 1991) 

Medewerkers zijn  of worden op-
geleid op het gebied van groene 
IT 

       

Interne voorlichting 
(Glasbergen et al., 1991) 

Via interne voorlichting brengen 
wij medewerkers op de hoogte 
van nieuwe inzichten op het ge-
bied van groene IT 

       

MVI Inkoop (Molla et al., 
2011) 

Inkoop van IT-gerelateerde mid-
delen gebeurt volgens MVI richtlij-
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

nen (Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen) 

Meetprogramma (Molla 
et al., 2011) 

Iedere afdeling  meet haar eigen 
energiegebruik 

       

E-waste (Molla et al., 
2011) 

IT-middelen worden afgedankt 
volgens de ladder van Lansink: op-
knappen, hergebruik (van pro-
duct), recyclen (= componenten 
eruit halen en opnieuw gebruiken 
+ schadelijke componenten veilig 
verwijderen), storten volgens 
WEEE-richtlijnen 

       

V
er

gr
o

en
e

n
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 IT

 (
H

an
ke

l, 
2

0
14

) 

Datacentrum 
huisvesting 
(Hankel, 2014) 

Ontwerp (Hankel, 2014) Bij het ontwerp is rekening gehou-
den met energie optimalisatie. 

       

Energiebronnen (Hankel, 
2014) 

De inkoop van energie gebeurt op 
basis van duurzame criteria voor 
leveranciers. 

       

Operatie (Hankel, 2014) De operationele instellingen zoals 
luchtvochtigheid en temperatuur 
worden bewaakt en aangepast in-
dien nodig. 

       

Monitoring en bewust-
wording (Hankel, 2014) 

Er wordt actief gemonitord op 
energieverbruik en het gebruik 
van computerresources. 

       

Datacentrum, 
IT-apparatuur 
(Hankel, 2014) 

Hardware capaciteit. 
(Hankel, 2014) 

Hardware capaciteit wordt inge-
kocht op basis van dynamische 
behoefte. 

       

Apparatuur dynamisch 
in/uit schakelen. (Han-
kel, 2014) 

Apparatuur wordt dynamisch 
in/uit geschakeld op basis van be-
hoefte. 

       

Gebruik van capaciteit 
(Hankel, 2014) 

Capaciteit wordt dynamisch geal-
loceerd op basis van behoefte 
(b.v. virtualisatie). 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (IT-appara-
tuur) gebeurt op basis van duur-
zaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van hard-
ware capaciteit. 

       

Datacentrum, 
opslag (Hankel, 
2014) 

Hardwarecapaciteit 
(Hankel, 2014) 

Opslagcapaciteit wordt ingekocht 
op basis van dynamische be-
hoefte. 

       

 Data life cycle manage-
ment (Hankel, 2014) 

Er is beheer van de stroom van 
gegevens van systemen over de 
gehele levenscyclus. 

       

 Dataopslag optimalisatie 
(Hankel, 2014) 

De opslag van data is geoptimali-
seerd (b.v. data ontdubbeling 
wordt toegepast). 

       

 Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (opslag) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 

       

 Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van opslag 
capaciteit. 
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GITMM voor gemeenten  Volwassenheidsniveaus 
(Philipson, 2010) 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

Netwerk infra-
structuur (Han-
kel, 2014) 

Apparatuur configuratie  
(Hankel, 2014)  

Apparatuur is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
mogelijk is. 

       

Routering (Hankel, 2014) Routering is zodanig geconfigu-
reerd dat de milieu-impact zo laag 
mogelijk is. 

       

Netwerkarchitectuur 
(Hankel, 2014) 

Bij het ontwerp van het netwerk is 
rekening gehouden met energie 
optimalisatie. 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (netwerk ap-
paratuur) gebeurt op basis van 
duurzaamheid. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van netwerk 
capaciteit. 

       

Werkplek, appa-
ratuur (Hankel, 
2014) 

Werkplek energiezuinig 
(Hankel, 2014) 

De werkplekken zoals deze door 
de organisatie beheerd worden 
zijn energiezuinig. 

       

Energiebeheer (Hankel, 
2014) 

Alle energiebesparende maatre-
gelen zijn geactiveerd. 

       

Management van secun-
daire bronnen (toner) 
(Hankel, 2014) 

Het gebruik van secundaire bron-
nen (toner) is zoveel mogelijk ge-
minimaliseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van secun-
daire bronnen. 

       

Werkplek, po-
wermanage-
ment (Hankel, 
2014) 

Werkplekken 
aan/standby/off. (Han-
kel, 2014) 

Werkplekken worden dynamisch 
aan/uit gezet of in standby. 

       

Operating System geop-
timaliseerd voor ener-
giebeheer. (Hankel, 
2014) 

Het OS is zodanig geconfigureerd 
dat er zo min mogelijk energie 
wordt gebruikt als nodig. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van power-
management. 

       

Werkplek, prin-
ter (Hankel, 
2014) 

Printer optimalisatie 
(Hankel, 2014) 

Het aantal printers en de werking 
is geoptimaliseerd voor de omge-
ving waarin ze gebruikt worden. 

       

Secundaire bronnen (to-
ner, papier) geminimali-
seerd (Hankel, 2014) 

Het gebruik van secundaire bron-
nen voor de printer (toner, pa-
pier) is zoveel mogelijk geminima-
liseerd. 

       

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van printer. 

       

Werkplek, soft-
ware (Hankel, 
2014) 

Optimalisatie (Hankel, 
2014) 

Software wordt ontwikkeld met 
inachtneming van energiever-
bruik. 

       

Configuratie (Hankel, 
2014) 

Sofware wordt zodanig geconfigu-
reerd dat het energieverbruik zo 
laag mogelijk is. 

       

Asset management 
(Hankel, 2014) 

Asset management (software) ge-
beurt op basis van duurzaamheid. 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving        

Monitoring en bewust-
zijn (Hankel, 2014) 

Er wordt actief en bewust gemo-
nitord op het gebruik van soft-
ware. 
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Verminderen 
van reisverkeer 
door IT (Hankel, 
2014) 

Telewerken vereist spe-
cifieke infrastructuur, 
tools en vaardigheden 
(Rix, 2021) 

De benodigde infrastructuur, tools 
(software) en vaardigheden (ken-
nis, opleiding van gebruikers) zijn 
aanwezig. 

       

Werk gerelateerde do-
cumenten zijn op af-
stand veilig te gebruiken 
(Rix, 2021) 

De documenten zijn veilig op af-
stand te gebruiken en voldoen 
aan de security eisen: beschik-
baarheid, integriteit en vertrou-
welijkheid). 

       

Verminderen 
van ruimtege-
bruik door IT 
(Hankel, 2014) 

Reserveringssysteem 
voor werkplekken (Rix, 
2021) 

Flex werkplekken kunnen gereser-
veerd worden d.m.v. een reserve-
ringssysteem. 

       

Verminderen 
van energiever-
bruik door IT 
(Hankel, 2014) 

Toepassen technologie 
Smart Building (Rix, 
2021) 

Smart building is een gebouw 
waarin slimme, innovatieve tech-
nieken zijn geïntegreerd die de 
werk- en leefomgeving verbete-
ren 

       

Dematerialisatie 
door IT(Hankel, 
2014) 

Minder papier (Rix, 
2021) 

Het papierverbruik van printers 
minimaliseren(tonerbesparing, 
dubbelzijdig). 

       

Minder printers (Rix, 
2021) 

Het aantal printers zoveel moge-
lijk verminderen (ook thuisprin-
ters). 

       

V
er

gr
o

e
n

en
 v

an
 s

ec
to

r 
sp

ec
if

ie
ke

  

b
ed

ri
jf

sp
ro

ce
ss

en
 v

an
 g

em
ee

n
te

n
 

 (
H

an
ke

l,2
0

1
4

) 

Gebruikersge-
richtheid 
(eGovernment, 
2021) 
 
 
 
 
 
 

Online beschikbaarheid 
van diensten en pro-
ducten (eGovernment, 
2021) 

Alle beschikbare diensten en pro-
ducten zijn online benaderbaar en 
bruikbaar. 

       

Zijn de online diensten 
en producten ‘mobiel’ 
benaderbaar en bruik-
baar (eGovernment, 
2021) 

Alle online beschikbare diensten 
en producten zijn ook mobiel be-
naderbaar (smartphone, tablet). 

       

Is er gebruikers onder-
steuning ingericht voor 
de online producten en 
diensten (eGovernment, 
2021) 

Kunnen gebruikers (burgers) on-
dersteuning krijgen in het gebruik 
van de online producten en dien-
sten. 

       

Key IT-enablers 
(eGovernment, 
2021) 

Gebruik eID mogelijk 
(eGovernment, 2021) 

Gebruikers kunnen gebruik maken 
van eID (Elektronische identiteit) 
waarbij ze op online diensten in-
loggen met b.v. DigiD en/of eHer-
kenning 

       

Gebruik eDocuments 
mogelijk (eGovernment, 
2021) 

eDocuments (digitale documen-
ten) zijn beschikbaar en maken 
het mogelijk om documenten digi-
taal te ondertekenen. 
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Domeinen Attributen Componenten Beschrijving 

Gebruik authentieke 
bronnen mogelijk. 

Gebruikers hoeven geen gegevens 
aan te leveren die al bekend zijn 
binnen de gemeente. 

Gebruik van digitale post 
mogelijk (eGovernment, 
2021). 

Mogelijkheid aanbieden om fy-
sieke post te vervangen door digi-
tale post (e-mail, gebruikersporta-
len). 

Grensoverschrij-
dende mobili-
teit (eGovern-
ment, 2021) 

Gebruik online diensten 
en producten grensover-
schrijdend mogelijk 
(eGovernment, 2021). 

Gebruikers kunnen de online 
diensten en producten ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruikersondersteu-
ning grensoverschrij-
dend mogelijk (eGovern-
ment, 2021) 

Gebruikers kunnen ondersteuning 
krijgen ook als ze niet binnen de 
gemeentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eID grensover-
schrijdend mogelijk 
(eGovernment, 2021). 

Gebruikers kunnen eID ook ge-
bruiken als ze niet binnen de ge-
meentegrens woonachtig zijn. 

Gebruik eDocuments 
grensoverschrijdend mo-
gelijk (eGovernment, 
2021). 

Gebruikers kunnen eDocuments 
ook gebruiken als ze niet binnen 
de gemeentegrens woonachtig 
zijn. 


