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Abstract
Er is een groen IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars ontwikkeld op basis van
literatuuronderzoek. De basis hiervoor zijn het SURF Green ICT maturity model van Hankel (2015) en
het Green ICT Readiness framework van Molla et al. (2011). Het model bestaat uit vier domeinen:
groene IT in de organisatie, vergroenen van IT, vergroenen van bedrijfsprocessen en vergroenen van
primaire processen van verzekeraars. In het laatste domein zijn er componenten opgenomen die
specifiek voor de verzekeringssector zijn. Het model is gevalideerd tijdens een casestudy door
middel van semigestructureerde interviews met experts van een verzekeringsmaatschappij. Ook is er
onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het model en de stand van zaken van groene IT bij een
verzekeraar. Het model blijkt na enige aanpassingen valide en bruikbaar. De eerste twee domeinen
zijn ‘beheerst’ en het derde en vierde domein zijn beiden ‘beheerd’. Er wordt onder andere
aanbevolen het ontwikkelde volwassenheidsmodel te gebruiken als een tool om de stand van zaken
te meten en om inzichtelijk te maken waar het verbeterpotentieel zit. Daarnaast zullen de
verschillende aanpassingen moeten worden gevalideerd en zal er vervolgonderzoek moeten worden
uitgevoerd naar het tweede domein aangezien de experts daar onvoldoende kennis van hadden.
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Samenvatting
Groene IT omvat activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu minimaliseren en de
positieve impact die IT kan hebben optimaliseren. Het beëindigen van armoede moet hand in hand
gaan met strategieën die economische groei tot stand brengen en een reeks sociale behoeften
vervullen terwijl klimaatverandering en milieubescherming worden aangepakt. De aarde is een
gesloten systeem en bestaat dankzij kringlopen. Zodra deze worden verstoord ontstaan problemen.
Een voorbeeld hiervan is het versterkte broeikaseffect, door de verstoring van de koolstofkringloop
als gevolg van toename van CO2-uitstoot onder andere bij het opwekken van energie. Technologie
en gedrag kunnen helpen bij het sluiten van kringlopen. Een onderdeel van hiervan is groene IT.
Na een langzame start van de implementatie van IT bij verzekeraars wint de digitale transformatie
tot aan vandaag aan kracht en raakt elk onderdeel van de waardeketen van de
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringssector is in hoge mate afhankelijk van IT-systemen om
zijn kerntoepassingen te ondersteunen. Er kan dus worden gesteld dat de primaire processen bij
verzekeraars IT-intensief zijn en dat de IT is verweven in de primaire processen. De
verzekeringsindustrie kan een doorslaggevende rol spelen bij het creëren van een duurzamere
toekomst, aangezien zij op het spilpunt staat van de overgang naar een koolstof neutrale,
veerkrachtige en duurzame wereldeconomie.
Het doel van dit onderzoek is om de negatieve en positieve effecten van IT op het milieu in kaart te
brengen in de verzekeringssector door middel van het ontwikkelen van en meten met een groen ITvolwassenheidsmodel. Een volwassenheidsmodel is relevant omdat er hiermee een beeld kan
worden gevormd van de stand van zaken en van het verbeterpotentieel. Volwassenheidsmodellen
zijn een algemeen hulpmiddel voor organisaties om hun capaciteiten op verschillende domeinen te
beoordelen. De hoofdvraag die in het onderzoek centraal staat is: Hoe ziet een groen ITvolwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen
worden gemeten en waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
Een model specifiek voor de sector zorgt ervoor dat het model meer realistisch en bruikbaar is. Er is
slechts één specifiek groene IT-volwassenheidsmodel model voor verzekeraars beschikbaar, dit
betreft het afstudeerrapport van Meertens. Daarin wordt gesteld dat vervolgonderzoek bij
meerdere organisaties en domeinexperts nodig is voor de volledigheid, validatie en relevantie. In dit
rapport wordt een model beschreven waarmee extra inzicht wordt gegenereerd in het toepassen
van groene IT in de verzekeringssector.
Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar groene IT-volwassenheidsmodellen door middel van
forward snowball en building blocks, hieruit blijkt dat er veel verschillende modellen zijn. Om een
juiste selectie van de modellen te maken, wordt er gebruik gemaakt van verschillende
kwaliteitscriteria voor volwassenheidsmodellen die vanuit de literatuur bekend zijn. Hieruit zijn twee
modellen naar voren gekomen die als basis worden gebuikt voor het model voor verzekeraars. Dit
zijn het SURF Green ICT maturity model 2.0 van Hankel (2015) en het Green ICT Readiness
framework van Molla et al. (2011). Het ontwikkelde groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars bestaat uit 4 domeinen, 23 attributen en 70 componenten. Deze componenten zijn
kort beschreven. De domeinen zijn: groene IT in de organisatie, vergroenen van IT, vergroenen van
bedrijfsprocessen en vergroenen van primaire processen van verzekeraars. In het laatste domein
vergroenen van primaire processen van verzekeraars zijn er componenten opgenomen die specifiek
voor de verzekeringssector zijn, deze zijn gebaseerd op de sectorspecifieke effecten van IT op het
milieu die van belang zijn voor verzekeraars. Er wordt gemeten aan de hand van zes
volwassenheidsniveaus, namelijk: geen intentie (0), initieel (1), beheerst (2), gedefinieerd (3),
beheerd (4) en geoptimaliseerd (5). Daarnaast kan er voor de optie ‘weet ik niet’ worden gekozen.
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Het empirisch onderzoek is gericht op de validatie van het voorgestelde groene ITvolwassenheidsmodel. Daarvoor is de kennis van experts van een verzekeraar nodig. Door het
invullen van het model en het beantwoorden van vragen over het model wordt het model
gevalideerd. Uit de ingevulde modellen kan de stand van zaken worden bepaald voor de sector en de
potentiële verbeterpunten.
Er is daarom een casestudy uitgevoerd bij een verzekeraar en door middel van semigestructureerde
interviews zijn gegevens verzameld. Hierbij zijn zeven experts uit de verzekeringssector
geïnterviewd. Hieruit is naar voren gekomen dat de domeinen relevant zijn en dat er enkele
aanpassingen moeten worden gedaan aan de attributen en componenten. De belangrijkste
aanpassing is het toevoegen van het attribuut ‘cloud’ in het domein ‘Vergroenen van IT’. De
volwassenheidsniveaus worden in het aangepaste model toegelicht en in het Nederlands
weergegeven. De bruikbaarheid van het model wordt verbeterd door de bovenste scorebalk op elke
bladzijde te herhalen. Er zijn meerdere rollen nodig om het model in te vullen. Welke rollen dit
echter zijn, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken. Alle respondenten geven aan dat de
onderdelen anno 2022 relevant en accuraat zijn. Bij het eigen datacenter wordt een kanttekening
geplaats door twee respondenten. Er is vervolgonderzoek nodig naar de opdeling in eigen
datacenter en ingekochte datacentercapaciteiten in domein 2 ‘Vergroenen van IT’. Het model is
komende jaren goed bruikbaar geven de respondenten aan.
Uit de ingevulde modellen kan geconcludeerd worden dat de eerste twee domeinen, ‘Groene IT in
de organisatie’ en ‘Vergroenen van IT’, beiden het volwassenheidsniveau ‘beheerst’ hebben bij de
casusorganisatie. Het derde en vierde domein ‘Vergroenen van bedrijfsprocessen’ en ‘Vergroenen
van primaire processen van verzekeraars’ zijn beiden ‘beheerd’.
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.
Daarnaast is er rekening gehouden met de rechten van de respondenten. Er waren enkele
beperkingen zoals de beperkte beschikbare tijd van de respondenten en de invloed van Corona. Om
de interne validiteit te verhogen is er enkel gebruik gemaakt van peer-reviewed artikelen en zijn er
experts geïnterviewd. Slechts twee van de eerste zes respondenten waren in staat om het gehele
tweede domein te beoordelen daarom is er een extra respondent geïnterviewd met kennis van het
tweede domein. De generaliseerbaarheid voor zorgverzekeraars is groter dan voor andersoortige
verzekeraars. Om de beïnvloeding van het gedrag van de onderzoeker te minimaliseren, hebben
onder andere de respondenten de gesprekverslagen gevalideerd. Elke stap van de totstandkoming
van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is onderbouwd vanuit de literatuur en
vastgelegd om ervoor te zorgen dat het onderzoek reproduceerbaar is.
Er zijn verschillende aanbevelingen voor de praktijk. Ten eerste bewustwording creëren over groene
IT bij medewerkers en bestuurders. Daarnaast om het ontwikkelde groene IT-volwassenheidsmodel
voor verzekeraars te gebruiken als een tool om de huidige stand van zaken te meten en om
inzichtelijk te maken waar het verbeterpotentieel zit. Tot slot is het aan te bevelen om het model in
een web-based tool te maken. Als eerste aanbeveling voor verder onderzoek wordt het valideren
van de verschillende aanpassingen aan het model gedaan. Ook is het raadzaam het onderzoek
verder uit te breiden naar andere verzekeraars. Daarnaast moet er vervolgonderzoek worden
uitgevoerd naar het tweede domein ‘vergroenen van IT’, omdat de experts daar onvoldoende kennis
van hadden. Tot slot wordt er aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de rol of rollen die het
model kunnen invullen
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Summary
Technology and behavior can help close the cycles. Part of this is green IT, which includes activities
that minimize the negative impact of IT on the environment and optimize the positive impact that IT
can have. Green IT can be used to improve environmental performance in the economy and society.
Ending poverty must go hand in hand with strategies that deliver economic growth and meet a range
of social needs while addressing climate change and environmental protection. The earth is a closed
system and exists thanks to cycles. When these are disturbed, problems arise. An example of this is
the enhanced greenhouse effect, due to the disruption of the carbon cycle as a result of an increase
in CO2 emissions, for example when generating energy.
After a slow start to IT implementation at insurers, the digital transformation is gaining momentum
today, affecting every part of the insurance company value chain. The insurance industry relies
heavily on IT systems to support its core applications. It can therefore be stated that the primary
processes at insurers are IT-intensive and that IT is interwoven in the primary processes. The
insurance industry can play a vital role in creating a more sustainable future as it is at the center of
the transition to a carbon neutral, resilient and sustainable global economy.
The aim of this research is to map the negative and positive effects of IT on the environment in the
insurance sector by developing and measuring with a green IT maturity model. A maturity model is
relevant because it provides a picture of the state of affairs and the potential for improvement.
Maturity models are a common tool for organizations to assess their capabilities in various domains.
The main research question is: What does a green IT maturity model look like for the insurance
sector that can measure environmental impacts and implement improvements?
A model specific to the sector ensures that the model is more realistic and usable. There is only one
specific green IT maturity model for insurers available, this is Meertens' graduation report. It states
that further research at multiple organizations and domain experts is necessary for completeness,
validation and relevance. This report describes a model that generates additional insight into the
application of green IT in the insurance sector.
A literature search on green IT maturity models by means of forward snowball and building blocks
has been carried out, showing that there are many different models. In order to make a correct
selection of the models, different quality criteria for maturity models that are known from the
literature are used. This resulted in two models that are used as the basis for the model for insurers.
These are the SURF Green ICT maturity model 2.0 by Hankel (2020) and the Green ICT Readiness
framework by Molla et al. (2011). The developed green IT maturity model for insurers consists of 4
domains, 23 attributes and 70 components. These components are briefly described. The domains
are: green IT in the organization, greening IT, greening business processes and greening primary
processes of insurers. In the last domain, greening primary processes of insurers, components are
included that are specific to the insurance sector, these are based on the sector-specific effects of IT
on the environment that are important for insurers. Six maturity levels are measured, namely: no
intention (0), initial (1), mastered (2), defined (3), managed (4) and optimized (5). In addition, the
option 'I don't know' can be selected.
The empirical research focuses on the validation of the proposed green IT maturity model. This
requires the knowledge of an insurer's experts. By completing the model and answering questions
about the model, the model is validated. The situation for the sector and potential points for
improvement can be determined from the completed models.
A case study was therefore conducted at an insurer and data were collected through semistructured interviews. Seven experts from the insurance sector were interviewed. This showed that
v

the domains are relevant and that some adjustments need to be made to the attributes and
components. The most important change is the addition of the 'cloud' attribute in the domain
'Greening IT'. The maturity levels are explained in the modified model and presented in Dutch. The
usability of the model is improved by repeating the top score bar on each page. Multiple roles are
needed to complete the model. What roles these are, however, will have to become apparent from
further research. All respondents indicate that the components are relevant and accurate in 2022.
Two respondents commented on their own data center. Further research is needed into the division
into our own data center and purchased data center capacities in domain 2 'Greening IT'. According
to the respondents, the model will be useful in the coming years.
It can be concluded from the completed models that the first two domains, 'Green IT in the
organisation' and 'Greening IT', are both 'controlled' by the case organization. The third and fourth
domains 'Greening business processes' and 'Greening primary processes of insurers' are both
'managed'.
This research was conducted in accordance with the Dutch Code of Conduct for Research Integrity.
In addition, the rights of the respondents have been taken into account. There were some
limitations such as the respondents' limited time available and the influence of Corona. To increase
internal validity, only peer-reviewed articles were used and only experts were interviewed. Only two
of the first six respondents were able to assess the entire second domain, so an additional
respondent was interviewed with knowledge of the second domain. The generalizability for health
insurers is greater than for other types of insurers. To minimize influencing the behavior of the
researcher, the respondents, among others, validated the interview reports. Each step of the
creation of the green IT maturity model for insurers is underpinned by the literature and
documented to ensure that the research is reproducible.
There are several recommendations for practice. Firstly, to create awareness about green IT among
employees and directors. In addition, to use the developed green IT maturity model for insurers as a
tool to measure the current state of affairs and to provide insight into where the improvement
potential lies. Finally, it is recommended to create the model in a web-based tool. The first
recommendation for further research is to validate the various adjustments to the model. It is also
advisable to further expand the survey to other insurers. In addition, follow-up research must be
carried out into the second domain 'greening IT', because the experts did not have sufficient
knowledge of this. Finally, it is recommended to conduct further research into the role or roles that
the model can fill.
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1. Introductie
1.1. Achtergrond
De Sustainable Development Goals roepen alle landen op tot actie (United Nations, 2021). Er zijn
ingrijpende maatregelen nodig om een transitie te bewerkstelligen waarin de welvaart wordt
bevorderd en tegelijkertijd de planeet wordt beschermd. Als er geen maatregelen worden genomen
dan zullen volgende generaties te maken krijgen met verontreiniging, uitputting en aantasting van
de aarde (Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021).
De aarde is een gesloten systeem en bestaat dankzij kringlopen. Zodra deze worden verstoord
ontstaan problemen (Counotte-Potman & Eekelen, 2010). Een voorbeeld hiervan is het versterkte
broeikaseffect, door de verstoring van de koolstofkringloop als gevolg van toename van CO2-uitstoot
bij het opwekken van energie. Technologie en gedrag kunnen helpen bij het sluiten van de
kringlopen (in geval van de koolstofkringloop: koolstofneutraal maken). Een onderdeel hiervan is
groene IT. De definitie voor groene IT die in dit afstudeeronderzoek wordt gehanteerd is de definitie
van Hankel et al. (2017): Groene IT is een combinatie van activiteiten die de negatieve impact van IT
op het milieu minimaliseren en de positieve impact die IT kan hebben, optimaliseren.
De centrale taak van verzekeraars is het in kaart brengen, beheersen, beprijzen en delen van risico’s
(Verbond van Verzekeraars, 2021). Verzekeringen als risicobeschermingsmechanisme kunnen op
indirecte wijze de verwezenlijking van veel Global Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties ondersteunen (Stancoviç et al., 2020). De verzekeringsindustrie kan een doorslaggevende rol
spelen bij het creëren van een duurzamere toekomst, aangezien zij op het spilpunt staat van de
overgang naar een koolstofneutrale, veerkrachtige en duurzame wereldeconomie, zowel wat betreft
de risico's die zij dekt als de investeringen die zij doet (Goel, 2021).
Het doel van dit onderzoek is om de negatieve en positieve effecten van IT op het milieu in kaart te
brengen in de verzekeringssector door middel van het ontwikkelen van en meten met een groen ITvolwassenheidsmodel. Een volwassenheidsmodel is relevant omdat er hiermee een beeld kan
worden gevormd van de stand van zaken en van het verbeterpotentieel (Molla et al., 2011). Dit
onderzoek bouwt verder op het afstudeeronderzoek van Meertens, hierin wordt aanbevolen om
verder onderzoek te doen bij meerdere organisaties en domeinexperts voor de volledigheid,
validiteit en relevantie (Meertens, 2020).

1.2. Gebiedsverkenning
Duurzaamheid is de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden voor zakelijk onderzoek en
praktijk als gevolg van de snelle uitputting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen over
welvaartsongelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dao et al., 2011). Dao et al.
(2011) benoemen dat duurzaamheid uit drie dimensies bestaat namelijk planet, profit en people.
Het begrip 'duurzame ontwikkeling' werd voor het eerst gedefinieerd door de World Commission on
Environment and Development (Brundtland, 1987) in het 'Brundtland-rapport'. Duurzame
ontwikkeling gaat over het voorzien in onze behoefte zonder dat dat ten koste gaat van de
mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien en het doel is om een
evenwicht tussen de menselijke beschaving en haar natuurlijke omgeving te creëren. Het verschil
tussen groen en duurzaam, is dat ‘groen’ alleen het effect op het milieu beschouwt en ‘duurzaam’
naar de balans kijkt tussen triple P: people, planet, profit (Misachi , 2021).In 2015 is er tijdens een
VN-klimaattop het klimaatakkoord van Parijs gesloten (COP 21, 2015). Doel van het akkoord is om de
opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om inzichtelijk te maken
welke invloed de mens op de aarde heeft wordt de term ecologische voetafdruk gebruikt (Oorschot
et al., 2021). Het is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en
wateroppervlakte nodig is om het consumptieniveau van een persoon te kunnen handhaven, en om
de afvalproductie te kunnen verwerken. Het Greenhouse Gas-protocol (GHG-protocol) kan worden
gebruikt om de CO2-voetafdruk van een organisatie te berekenen (Ranganathan et al., 2004).

Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt welke stappen een organisatie kan maken om deze
voetafdruk te verminderen. Het verkleinen van de voetafdruk is een belangrijke opdracht voor
bedrijven. Zo ook voor de verzekeringssector. Brancheorganisaties in de verzekeringssector,
maatschappelijke organisaties en rijksoverheid hebben bijvoorbeeld een internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) convenant ondertekend om meer inzicht te
krijgen in problemen als milieuschade en dierenleed en om samen te werken aan misstanden zoals
uitbuiting, dierenleed en om milieuschade te voorkomen (Sociaal-Economische Raad, 2021).
IT wordt zowel gezien als een onderdeel van de oorzaak van de milieuproblemen als onderdeel van
de oplossingen voor de milieuproblemen (Molla, 2019). Gebruik van IT heeft een impact op het
milieu door drie typen van menselijke ingrepen in het milieu, deze zijn in toenemende mate van
ernst weergegeven in tabel 1-1 inclusief de uitleg en een voorbeeld van de IT.
Tabel 1-1 Typen menselijke ingrepen in het milieu
Impact

Uitleg

Voorbeeld van de IT

Verontreiniging

Verontreiniging ontstaat door het
toevoegen van bijvoorbeeld afval,
chemicaliën of straling.
Uitputting ontstaat door
verwijdering van bijvoorbeeld
schaarse metalen uit de aarde.
Er treedt door aantasting
verandering op waardoor
bijvoorbeeld een gebied
onbewoonbaar wordt door
klimaatverandering.

E-waste (Murugesan & Gangadharan, 2012). is elektrische en
elektronische apparatuur en onderdelen die door de bezitter worden
weggedaan zonder de intentie om deze te hergebruiken (STEP, sd)
Het gebruik van schaarse metalen in de apparatuur of het gebruik van
papier

Uitputting

Aantasting

Klimaatverandering door de toename van CO2. CO2-uitstoot ontstaat bij
het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstof. Binnen de IT
hebben de datacenters het grootste aandeel in het elektriciteitsverbruik,
dit leidt ertoe dat ook de CO2-uitstoot zeer sterk groeit (Stichting
klimaatvriendelijk aanbesteden en ondernemen, 2015)

Groene IT kan worden gebruikt om de milieuprestaties in de economie en samenleving te
verbeteren (Mickoleit, 2010) en kan worden opgedeeld in drie onderdelen (Hilty & Aebischer, 2015).
Het eerste onderdeel is groen van IT, dit gaat om de verbeteringen in de levenscyclus van
apparatuur (Loeser, 2013). Daarnaast is er het onderdeel groen door IT, dit houdt optimalisatie en
substitutie van processen door toepassen van IT in (Loeser, 2013). Als laatste is er het onderdeel
groene IT 3.0, dit verwijst naar de systeemeffecten, IT maakt systeemverandering mogelijk. IT wordt
hierbij bijvoorbeeld gebruikt om een duurzamer product te ontwikkelen zoals Spotify in plaats van
Cd’s aangezien er hier geen materiaal meer hoeft te worden gebruikt. Hankel et al. (2018) voegen
hier nog twee onderdelen aan toe, namelijk de maatschappelijke impact op de organisatie en de
organisatie-impact op ICT. De vijf domeinen zijn weergegeven in figuur 1-1.

Figuur 1-1 Vijf domeinen die van invloed zijn op de milieu-impact van IT (Hankel, et al., 2018, p.10)
Er zijn verschillende effecten van IT op het milieu. Zo geven Hankel et al. (2017) aan dat het
energieverbruik van datacenters kan worden verminderd en dat het gebruik van schaarse materialen
kan worden verminderd. Ook kunnen e-waste, papierverbruik, materiaalgebruik, gebruik van het
gebouw en het aantal reisbewegingen worden verminderd. Daarnaast geven Molla et al. (2011) ook
aan dat ICT-oplossingen kunnen helpen om de technische infrastructuur en de controle over deze
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infrastructuur kunnen verbeteren. Tot slot kunnen bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd
doordat de inefficiëntie en verspilling eruit worden gehaald (Hankel et al., 2017). Lange et al.
(2020a) concluderen dat een actieve politieke en maatschappelijke vormgeving van het
digitaliseringsproces nodig is om IT te laten werken voor wereldwijde ecologische duurzaamheid.
Groene IT wordt een onmisbaar gebied in organisaties. Organisaties beschikken echter niet over de
nodige mechanismen om hun volwassenheid te beoordelen en op dit gebied te verbeteren (PatónRomero & Piattini, 2017). Om na te gaan hoe groen de IT in een organisatie is en waar het
verbeterpotentieel zit, kan er gebruik worden gemaakt van een volwassenheidsmodel (Molla et al.,
2011). Becker et al. (2009) beschrijven een volwassenheidsmodel als een hulpmiddel om een
objectieve beoordeling te doen over doen en de positie van een bedrijf te bepalen. Lautenschutz et
al. (2018) beschrijven volwassenheidsmodellen als een algemeen hulpmiddel voor organisaties om
hun capaciteiten op verschillende domeinen te beoordelen. Hankel (2020) geeft aan dat het concept
van een volwassenheidsmodel goed werkt om te bepalen waar een organisatie staat en hoe deze
kan verbeteren. De term 'volwassenheid' kan worden gedefinieerd als "de staat van compleet,
perfect of klaar" (Mettler et al., 2009). Een algemene weergave van de structuur van een
volwassenheidsmodel is weergegeven in bijlage 1.
Volwassenheidsmodellen worden door Pöppelbuß & Röglinger (2011) ingedeeld in drie verschillende
typen, namelijk beschrijvend, voorschrijvend en vergelijkend, deze indeling is weergegeven in bijlage
2A. Om te kunnen meten hoe volwassen groene IT is in de verzekeringsbranche is het noodzakelijk
dat er een bruikbaar en valide meetinstrument beschikbaar is in de vorm van een valide groene ITvolwassenheidsmodel voor verzekeraars. Zonder volwassenheidsmodel is het momenteel lastig voor
een verzekeraar om te verantwoorden wat de huidige staat is en om aan te geven welke
ontwikkelingen een verzekeraar moet doormaken om duurzamer te worden aangezien er geen
referentiekader is. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt vaneen voorschrijvend model, omdat
er inzicht moet worden gegeven in de huidige situatie en het model inzicht moet geven van het
verbeterpotentieel.

1.3. Probleemstelling
De verzekeringsindustrie kan een doorslaggevende rol spelen bij het creëren van een duurzamere
toekomst (Goel, 2021). Om meetbaar te maken hoe groen de IT in de verzekeringssector is, is er een
groen IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector nodig. Een model specifiek voor de sector
zorgt ervoor dat het model meer realistisch en bruikbaar is (Bley, 2021). Er is slechts één specifiek
groene IT-volwassenheidsmodel model voor verzekeraars beschikbaar, dit is het afstudeeronderzoek
van Meertens (2020). Vervolgonderzoek bij meerdere organisaties en domeinexperts is nodig voor
de volledigheid, validatie en relevantie (Meertens, 2020).

1.4. Opdrachtformulering
Het doel van dit onderzoek is om de negatieve en positieve effecten van IT op het milieu in kaart te
brengen in de verzekeringssector door middel van het ontwikkelen van en meten met een groen ITvolwassenheidsmodel dat relevant is voor de verzekeringsbranche. Dit model heeft als doel om een
instrument te bieden aan de verzekeringsbranche om de stand van zaken mee te bepalen en om
mee te kunnen optimaliseren en dus te werken aan de vergroening van de IT en vergroening door IT.
Om vergroening door IT te bestuderen is er inzicht nodig in de primaire processen van de
verzekeringssector. Voor dit onderzoek zijn er onderzoeksvragen opgesteld. De hoofdvraag die is
geformuleerd voor dit onderzoek is: Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de
verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen worden gemeten en waarmee
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
In tabel 1-2 zijn de deelvragen geformuleerd waarmee de hoofdvraag kan worden beantwoord.
Tabel 1-2 Onderzoeksvragen
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Vooronderzoek

Literatuur

Empirisch

Onderzoeksvraag
V1. Welke primaire processen zijn er in de verzekeringssector?
V2. Welke milieuproblemen spelen een rol bij de primaire processen?
V3. Welke rol kan groene IT spelen in deze primaire processen?
V4. Welke processen worden meegenomen in het groene IT-volwassenheidsmodel?
L1. Aan welke criteria moet een groene IT-volwassenheidsmodel voldoen?
L2. Aan welke criteria moet een groene IT-volwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector voldoen?
L3. Zijn er in de literatuur groene IT-volwassenheidsmodellen voor de
verzekeringssector beschikbaar?
L4. Welke bestaande groene IT-volwassenheidsmodellen zijn geschrikt om te gebruiken
voor de verzekeringssector?
Hoofdvraag: Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de
verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen worden gemeten en
waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
E1. Is het model valide?
E2. In hoeverre is het voorgestelde model bruikbaar in de verzekeringsbranche?
E3. Welke inzichten met betrekking tot groene IT levert het invullen van het model op
voor de casusorganisatie?
Hoofdvraag: Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de
verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen worden gemeten en
waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?

Antwoord in paragraaf:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.3
3.3.4

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

1.5. Motivatie/ relevantie
Maatschappelijke relevantie: Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om een transitie te
bewerkstelligen waarin de welvaart wordt bevorderd en tegelijkertijd de planeet wordt beschermd
(United Nations, 2021). Een groene IT-volwassenheidsmodel ondersteunt organisaties bij het
behalen van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu (Hankel et al., 2017). In dit
rapport wordt een groen IT-volwassenheidsmodel beschreven waarmee de volwassenheid van
groene IT van een verzekeraar kan worden gemeten. Als er inzicht is in de huidige situatie kunnen er
maatregelen worden genomen om de huidige situatie op het gebied van groene IT te verbeteren.
Wetenschappelijke relevantie: De huidige groene IT-volwassenheidsmodellen zijn veelal generiek en
Meertens (2020) beveelt vervolgonderzoek aan bij meerdere organisaties en domeinexperts voor de
volledigheid, validiteit en relevantie. Er is momenteel weinig onderzoek gedaan naar een model
specifiek voor de verzekeringssector en verder vervolgonderzoek is nodig om een verbeterd model
te maken voor verzekeraars zodat de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu van
verzekeraars kunnen worden behaald. Het ontworpen groene IT-volwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector wordt gevalideerd en verfijnd door de kennis van experts van een verzekeraar.
Relevantie voor de sector: Door het ontwikkelen van een groen IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars zal de sector in staat gesteld worden om de huidige status vast te stellen en een plan
voor de toekomst te ontwikkelen om de effecten op het milieu te verminderen. Hierdoor kunnen er
aanpassingen in processen worden gedaan die leiden tot minder milieuproblemen zoals een lagere
uitstoot van broeikasgassen en minder elektronisch afval.

1.6. Aanpak in hoofdlijnen
De Design Science Research Method (DSRM) (Peffers et al., 2007) wordt in dit onderzoek gebruikt
om tot een succesvol artefact te komen. Deze methode bestaat uit zes stappen, deze stappen zijn
samen met een beschrijving en de uitvoering weergegeven in tabel 1-3. De onderdelen van deze
methode sluiten goed aan bij het doel van het onderzoek en zijn een goede basis voor het
ontwerpen en evalueren van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars. In hoofdstuk 2
wordt er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van IT op het milieu die een rol spelen bij de
primaire processen van verzekeraars en welke rol groene IT kan hebben in de primaire processen
van verzekeraars. Deze rollen zijn van belang voor een volwassenheidsmodel dat geschikt is voor
verzekeraars aangezien een model dat specifiek is voor een sector ervoor zorgt dat het model meer
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realistisch en bruikbaar is (Bley, 2021). Vervolgens is er in hoofdstuk 3 een literatuuronderzoek
uitgevoerd naar groene IT-volwassenheidsmodellen en is er onderzocht welk model geschikt is als
uitgangspunt voor de verzekeringssector. Aan de hand hiervan is een groene ITvolwassenheidsmodel voor de verzekeringssector ontworpen en ontwikkeld. Vervolgens is in het
empirisch onderzoek de checklist gevalideerd en verfijnd door experts van een verzekeraar.
Daarnaast wordt, door dat de respondenten het model invullen een indruk gekregen van de stand
van zaken van groene IT. In hoofdstuk 4 wordt de methodologie gepresenteerd die is gebruikt voor
het uitvoeren van dit onderzoek. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de resultaten bediscussieerd, conclusies getrokken en aanbevelingen
gedaan voor de praktijk en verder onderzoek.
Tabel 1-3 De zes stappen van het DSRM met een beschrijving en de uitvoering
DSRMstap
1

Onderdeel

Beschrijving (Peffers et al. 2007)

Uitvoering

Probleem
identificatie en
motivatie
Definieer
doelstellingen
voor een
oplossing
Ontwerp en
ontwikkeling

Definiëren van een probleem en onderzoeksvraag en
onderbouwing van de waarde die een oplossing voor het
probleem biedt.
Definiëren van de te behalen doelen om tot een oplossing voor
het probleem te komen.

4

Demonstratie

Het demonstreren van de ontwikkelde artefacten voor het
behalen van de doelstelling.

5

Evaluatie

6

Communicatie

Evaluatie van het onderzoek en de behaalde resultaten.
Reflectie op wat verbeterd zou kunnen worden
Communicatie over het onderzoek. Hieronder vallen het
probleem, het belang, de bruikbaarheid en nieuwheid en de
resultaten.

Introductie over dat verzekeraars
geen kennis hebben van hoe
groen hun IT is (paragraaf 1.1-1.4)
Opdrachtformulering (paragraaf
1.5 hierin worden de motivatie en
relevantie van het onderzoek
beschreven)
De rol van groene IT in de primaire
processen van verzekeraars
(hoofdstuk 2)
Ontwerp en ontwikkeling groene
IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars (hoofdstuk 3,
paragraaf 3.6 bevat het
uiteindelijke model)
Doel van het vervolgonderzoek
Case study: aan respondenten
tonen van het model (hoofdstuk
4) en het bespreken van het
model om tot evaluatie te komen.
Analyse en presentatie van de
resultaten (hoofdstuk 5 en 6)
Rapportage en de presentatie

2

3

Het vaststellen van het ontwerp op basis van
doelstellingen en de kennis die nodig is om hiertoe
te komen.
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2. De rol van groene IT in de primaire processen van verzekeraars
2.1. Onderzoeksaanpak en uitvoering
In hoofdstuk 1 is al besproken dat er een zeer beperkte beschikbaarheid is aan literatuur over
groene IT voor de verzekeringssector zoals blijkt uit het afstudeeronderzoek van Meertens (2020).
Daarom vindt er eerst onderzoek plaats naar de primaire processen bij verzekeraars en welke rol
milieuproblemen hierbij spelen. Ook wordt er gekeken naar welke rol groene IT bij deze processen
kan spelen en welke processen er daadwerkelijk worden meegenomen in het groene ITvolwassenheidsmodel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring van experts van een
verzekeraar in combinatie met informatie uit bedrijfsdocumentatie en literatuur. In tabel 2-1 staan
de onderzoeksvragen, de bronnen voor informatie en op welke manier er tot een antwoord wordt
gekomen op deze onderzoeksvragen.
Tabel 2-1 Onderzoeksvragen vooronderzoek met bronnen voor informatie en de uitvoering
Onderzoeksvraag vooronderzoek
V1. Welke primaire processen zijn er in de
verzekeringssector?
V2. Welke milieuproblemen spelen een rol
bij de primaire processen?

Bronnen voor informatie
Bedrijfsdocumentatie
Literatuur
Expert binnen de organisatie
Literatuur
Expert binnen organisatie

V3. Welke rol kan groene IT spelen in deze
primaire processen?

Literatuur
Expert binnen organisatie

V4. Welke processen worden meegenomen
in het groene IT-volwassenheidsmodel?

Bedrijfsdocumentatie
Literatuur
Expert binnen organisatie

Uitvoering
Vanuit bedrijfsdocumentatie in combinatie informatie uit de
literatuur is er een lijst met primaire processen opgesteld. Deze
worden geverifieerd met een expert van de casusorganisatie
Vanuit artikelen zijn de belangrijkste milieuproblemen gedetecteerd
deze zijn besproken met expert binnen de organisatie en waar nodig
aangevuld en geverifieerd met literatuur
Uit literatuur gefilterd welke effecten groene IT heeft en deze
effecten combineren met de milieuproblemen die spelen bij de
primaire processen. Deze zijn besproken met een experts van de
casusorganisatie en waar nodig aangevuld en geverifieerd met
literatuur
Combineren van de gevonden literatuur, de informatie uit het
interview met een experts van de casusorganisatie en
bedrijfsdocumentatie

2.2. Resultaten en conclusies
2.2.1. Verzekeringsbedrijfsprocessen
In bijlage 3 is de definitie van een verzekering uitgewerkt. Met de waardeketen van Porter kan
worden geïdentificeerd welke primaire en ondersteunende taken van een onderneming waarde
genereren voor klanten (Porter, 1985). Door Rahlfs (2007) is deze waardeketen specifiek gemaakt
voor de verzekeringssector, deze is weergegeven in figuur 2-1. Hierin is te zien dat de primaire
activiteiten voor verzekeraars bestaan uit marketing, productontwikkeling, sales, acceptatieproces
van verzekerden, contractadministratie en klantenservice, claimmanagement en asset- en
riskmanagement. De primaire processen die in de bedrijfsdocumentatie van de casusorganisatie in
BWise zijn beschreven, komen allemaal terug in de waardeketen die is weergegeven in figuur 2-1.
BWise is een GRC-softwareplatform van waaruit organisaties onder andere bedrijfsbeleid,
procesbeheer, interne controles en bedrijfsrisico’s kunnen volgen, meten en beheren (SAI GLOBAL,
sd). Tot slot heeft een adviseur procesmanagement van een verzekeraar ook bevestigd, dat dit de
juiste primaire processen zijn.

Figuur 2-1 Waardeketen voor de verzekeringssector gebaseerd op Porter (1985) en Rahlfs (2007)
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Na een langzame start van de implementatie van IT bij verzekeraars wint de digitale transformatie
tot aan vandaag aan kracht en raakt elk onderdeel van de waardeketen van de
verzekeringsmaatschappij (Stanković et al., 2020. De implementatie van de IT in de
verzekeringssector is vertraagd door bijzonderheden van de verzekeringssector, met name op het
gebied van gegevensbescherming en strikte wettelijke vereisten (Stanković et al., 2020). De
implementatie van IT in de verzekeringssector kan veel voordelen hebben, zoals uitbreiding van het
toepassingsgebied en verlaging van de kosten van risicopooling, evenals nieuwe risico-inzichten die
kunnen helpen bij risicobeperking en -preventie door systemen voor vroegtijdige waarschuwing te
creëren (Keller, 2020). De implementatie van de IT heeft een bedrijfstransformatie in gang gezet van
traditionele bedrijfsmodellen naar digitale bedrijfsmodellen (Stanković et al. , 2020). Deze
transformatie is een uitdaging waarbij snelheid de belangrijkste factor is waarmee verzekeraars
kunnen profiteren van de technologische innovatie. Veel van deze innovaties kunnen invloed
hebben op de verzekeringsbedrijfsmodellen (Nicoletti, 2016).
De verzekeringssector is in hoge mate afhankelijk van IT-systemen om hun kerntoepassingen te
ondersteunen (Goel, 2021). Er kan dus worden gesteld dat de primaire processen bij verzekeraars ITintensief zijn en dat de IT is verweven in de primaire processen. Zo kunnen verzekerden zelf via een
online portaal een verzekering afsluiten (underwriting), hun gegevens inzien, claims indienen en
wijzigingen doorgeven. Op het gebied van security wordt er onder andere gebruik gemaakt van
authenticatie en encryptie. Daarnaast wordt er artificiële intelligentie toegepast voor bijvoorbeeld
marketing en wordt er gebruik gemaakt van een fraudedetectiesysteem (bij claim management).
Ook zijn er mobiele apps die het vastleggen, trainen en herkennen van visuele beelden mogelijk
maakt. Zo zijn er nog vele voorbeelden, in bijlage 4 is de plaat van de gehele IAA opgenomen. De
verzekeringssector profiteert van de toepassing van datawetenschap (Bohnert et al., 2019).

2.2.2. Effecten van IT op het milieu op de primaire processen van verzekeraars
Er is gekozen om alle primaire processen van verzekeraars mee te nemen in het groene ITvolwassenheidsmodel, omdat veel effecten van IT op milieu betrekking hebben op alle primaire
processen. In tabel 2-2 is per effect aangegeven op welke primaire processen deze betrekking heeft.
Deze tabel is tot stand gekomen aan de hand van input en kennis van verschillende experts van een
verzekeraar.

Product
development

Sales

Underwriting

Contractadmin &
customer service

claim
management

asset & risk
management

Reisbewegingen verminderen (Hankel et al.,2017)
Technische infrastructuur en controle hierover verbeteren
(Molla et al., 2011)
E-waste verminderen (Hankel et al.,2017)
Papiergebruik verminderen (Hankel et al.,2017)
Materiaalgebruik verminderen (Hankel et al.,2017)
Bedrijfsprocessen optimaliseren (Hankel et al.,2017)
Energieverbruik van datacenters verminderen (Hankel et
al.,2017)
Gebruik van schaarse materialen verminderen (Hankel et
al.,2017)

Marketing

Effect

Tabel 2-2 Effecten van IT op het milieu en de betrekking op de primaire processen van verzekeraars
die zijn beschreven in figuur 2-1.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2.2.3. De potentiële impact van groene IT in de verzekeringssector
In paragraaf 1.2 is al kort het GHG-protocol aangehaald. Dit protocol maakt onderscheid in drie
verschillende scopes (Ranganathan, et al., 2004). Scope 1 betreft de uitstoot door directe activiteiten
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van de organisatie. Scope 2 betreft de indirecte uitstoot door elektriciteit die is ingekocht. Scope 3
betreft de indirecte emissies als gevolg van activiteiten van de organisatie die plaatsvinden buiten de
organisatie. Onder scope 3 valt ook het woon-werkverkeer. Een organisatie moet zich dus zorgen
maken over het woon-werkverkeer en het verkeer van klanten.
In tabel 2-3 staan de effecten van IT op het milieu beschreven en daarbij wordt een korte uitleg
gegeven over de relevantie voor verzekeraars.

2.2.4. Primaire processen van verzekeraars voor het groene IT-volwassenheidsmodel
In tabel 2-3 zijn de sectorspecifieke relevanties vetgedrukt. Deze worden meegenomen in het groene
IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars. De effecten worden meegenomen als attributen en de
sectorspecifieke relevanties wordt meegenomen als componenten in het groene ITvolwassenheidsmodel voor verzekeraars. Hiermee wordt het model relevant en toepasbaar voor
verzekeraars.
Tabel 2-3 Effecten van IT op het milieu en de relevantie voor verzekeraars. De sectorspecifieke
relevanties zijn vetgedrukt.
Effect -> hieruit volgt attribuut
Reisbewegingen verminderen
(Hankel et al.,2017)

Technische infrastructuur en
controle hierover verbeteren
(Molla et al., 2011)

E-waste verminderen (Hankel et
al.,2017)

Papiergebruik verminderen
(Hankel et al.,2017)

Materiaalgebruik verminderen
(Hankel et al.,2017)

Bedrijfsprocessen optimaliseren
(Hankel et al.,2017)

Relevantie voor verzekeraars -> hieruit volgt component
Veel werknemers reizen naar kantoor of externe locaties voor vergadering,
wellicht kunnen deze vergaderingen ook digitaal plaatsvinden (adviseur
Facilitair Bedrijf, persoonlijke communicatie, 15 november 2021)
Vergroten van het gebruik elektrische poolauto’s waarmee personeel van de
ene naar de andere locatie reist of naar externe afspraken gaat (senior
category manager, persoonlijke communicatie, 24 november 2021).
Door e-Health oplossingen hoeven verzekerden minder naar de
zorgaanbieders te reizen (senior category manager, persoonlijke
communicatie, 24 november 2021). E-Health gaat over digitale toepassingen
in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter
ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg
(KNMG, 2020).
Relevant voor het gebruik van IT in de organisatie.
Migraties naar de cloud kunnen de CO2-uitstoot verminderen (Goel, 2021).
Door gebruik te maken van de cloud kan er snel worden opgeschaald of
afgeschaald, er kan dus flexibel worden omgegaan met de vraag naar
capaciteit.
De verzekeraars hebben een enorme hoeveelheid gegevens, zowel
gestructureerd als ongestructureerd, maar alleen degenen die die gegevens
omzetten in bruikbare inzichten kunnen van deze gegevens informatie
maken. Verzekeraars kunnen gebruik maken van een Big data Analytical
Platform, om een volledig begrip van klimaat-, fysieke en transitierisico's
mogelijk te maken, daarmee kunnen milieurisico’s worden aangepakt en
tegelijkertijd worden sociale risico's beperkt door snelle, vroege en
nauwkeurige informatie (Goel, 2021).
Veel medewerkers hebben verschillende apparatuur zoals een laptop en
telefoon (Intelligence analist, persoonlijke communicatie, 2 november 2021) Ewaste is elektrische en elektronische apparatuur en onderdelen die door de
bezitter worden weggedaan zonder de intentie om deze te hergebruiken
(STEP, sd).
Er worden nog veel brieven en promotiemateriaal verzonden per post
(adviseur Facilitair Bedrijf, persoonlijke communicatie, 15 november 2021)
Polis digitaal in klantportaal in plaats van per post (senior category manager,
persoonlijke communicatie, 24 november 2021).
Declaraties indienen via een app in plaats van per papieren nota (senior
category manager, persoonlijke communicatie, 24 november 2021).
Plastic verzekeringskaarten vervangen door een digitale pas (Intelligence
analist, persoonlijke communicatie, 2 november 2021).
Door cloudgebaseerde technologieplatforms te adopteren worden
verzekeraars in staat gesteld nieuwe kansen te ontsluiten, zoals de overgang
naar schone energie, mogelijk gemaakt door cloudgebaseerde geografische
analyses, vermindering van materiaalafval door betere data-inzichten en
vermindering van CO2-uitstoot (Goel, 2021).
Relevant voor de mate van het gebruik van IT in de organisatie.
Verzekeraars kunnen gebruik maken van een technologieplatform,
ondersteund door IoT-sensoren en intelligente workflows voor
gebouwautomatisering om alles te regelen, van verlichting, energieverbruik,
afvalrecycling, koolstofemissies tot gebruikersgerichte functies (Goel, 2021).
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-

Energieverbruik van datacenters
verminderen (Hankel et al.,2017)
Gebruik van schaarse materialen
verminderen (Hankel et al.,2017)

-

Bij de inkoop van ziekenvervoer (bv taxi) rekening houden met duurzamer en
schoner rijden (elektrisch) (senior category manager, persoonlijke
communicatie, 24 november 2021).
Verzekeraars maken gebruik van datacenters (IBM, sd)
Verzekeraars maken gebruik veel gebruik van bijvoorbeeld elektronica waar
schaarse materialen in worden gebruikt (IBM, sd)
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3. Ontwerp en ontwikkeling van het groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars
3.1. Onderzoeksaanpak
Het doel van het opstellen van het theoretisch kader is om een groen IT-volwassenheidsmodel te
ontwikkelen voor de verzekeringssector. Dit is de stap ontwerp en ontwikkeling van de DSRM (stap
3). Hierbij wordt het ontwerp vastgesteld op basis van doelstellingen en kennis die nodig is om
hiertoe te komen. De hoofdvraag is hiervoor het startpunt. Deze hoofdvraag luidt: Hoe ziet een
groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu
kunnen worden gemeten en waarmee verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
Als uitgangspunt voor het literatuuronderzoek wordt er gebruik gemaakt van de aangeleverde
artikelen en scripties over groene IT en volwassenheidsmodellen. Dit materiaal is aangeleverd door
de afstudeerbegeleider Anda Counotte en wordt eerst globaal bestudeerd om een goed beeld te
krijgen van het onderwerp. Daarna wordt het materiaal gecategoriseerd in drie categorieën namelijk
groene IT, volwassenheidsmodellen en groene IT-volwassenheidsmodellen en wordt de
kernboodschap van ieder artikel genoteerd. De uiteindelijke lijst is opgenomen in bijlage 4. Een
verdere selectie op deze lijst vindt plaats op basis van de bewijskracht van het onderzoek, waarin het
artikel is gepubliceerd en recentheid. Vervolgens wordt deze materie gebruikt om tot nieuwe
literatuur te komen door middel van forward snowballing. Aangezien er geen literatuur beschikbaar
is over de combinatie van verzekeraars en groene IT-volwassenheidsmodellen wordt hiervoor de
methode building blocks gebruikt. De bronnen die worden gebruikt voor de aanvullende nieuwe
literatuur zijn EBSCO Host Business Source en Google Scholar. In Tabel 3-1 staan de deelvragen voor
het literatuuronderzoek beschreven en de bronnen en methodes die worden gebruikt om de
deelvraag te beantwoorden.
Tabel 3-1 De deelvragen voor het literatuuronderzoek met de bronnen en de methode
Deelvragen
L1. Aan welke criteria moet een groene IT-volwassenheidsmodel
voldoen?
L2. Aan welke criteria moet een groene IT-volwassenheidsmodel
voor de verzekeringssector voldoen?
L3. Zijn er in de literatuur groene IT-volwassenheidsmodellen voor
de verzekeringssector beschikbaar?
L4. Welke bestaande groene IT-volwassenheidsmodellen zijn
geschikt om te gebruiken voor de verzekeringssector?
Hoofdvraag:Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor
de verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen
worden gemeten en waarmee verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd?

Bronnen
Literatuur van vorige
afstudeerders en
nieuwgevonden literatuur
Combinatie van gevonden
literatuur en de bevindingen uit
hoofdstuk 2.
Nieuwgevonden literatuur

Methode
Forward snowballing

Combinatie van gevonden
literatuur en de
bedrijfsdocumenten
Combinatie van gevonden
literatuur en de
bedrijfsdocumenten

Synthese

Building blocks

Building blocks

Synthese

3.2. Uitvoering
Forward snowballing wordt uitgevoerd voor deelvraag L1. De artikelen die als uitgangspunt dienen
voor forward snowballing zijn weergegeven in bijlage 6. In eerste instantie wordt er geselecteerd op
artikelen niet ouder dan vijf jaar (> 2016) maar als er dan geen relevante nieuwe literatuur is
gevonden wordt er geselecteerd op artikelen niet ouder dan tien jaar (> 2011). Tevens wordt er
gekeken naar de betrouwbaarheid van de bron en of een artikel gereviewd is. Er wordt bij de
selectie ook gelet op hoe vaak het artikel is geciteerd en dat de titel al een duidelijk beeld schetst
van het onderwerp van het artikel. Uiteindelijk zijn er zestien nieuwe artikelen gevonden, deze zijn
opgenomen in bijlage 6. Daarin is ook vermeld vanuit welke bron een artikel is gevonden en welke
vijf nieuwe artikelen uiteindelijk zijn gebruikt in het onderzoek.
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Voor het beantwoorden van deelvraag L2 en L3 wordt gebruik gemaakt van building blocks. Er
worden verschillende query’s uitgevoerd, deze zijn weergegeven in bijlage 7. Indien er zeer veel
treffers zijn, worden de resultaten gesorteerd op relevantie en worden de eerste 200 artikelen
beoordeeld op titel en samenvatting. Uiteindelijk heeft dit onderzoek veertien nieuwe artikelen
opgeleverd. Deze lijst is opgenomen in bijlage 7. Daarin is zichtbaar welke query tot welk artikel
heeft geleid en met een asterisk is aangegeven welke vier nieuwe artikelen uiteindelijk zijn gebruikt
voor het onderzoek.

3.3. Resultaten en conclusies
3.3.1. Kwaliteitscriteria volwassenheidsmodel
Er zijn door zowel Becker et al. (2009), Huner et al. (2009) en Pöppelbuß en Röglinger (2011)
kwaliteitseisen en ontwerpprincipes voor volwassenheidsmodellen opgesteld, deze zijn
weergegeven in bijlage 2A.
In paragraaf 3.3.3 worden de principes van Pöppelbuß en Röglinger (2011) gebruikt als
kwaliteitscriteria om de gevonden volwassenheidsmodellen mee te beoordelen. Deze principes zijn
opgedeeld in drie soorten ontwerpprincipes, zoals is beschreven in paragraaf 1.2. In dit onderzoek
worden de basisprincipes en de voorschrijvende principes gebruikt.
Merkus (2015) combineert de kwaliteitseisen en ontwerpprincipes voor volwassenheidsmodellen
van Huner et al. (2009), Becker (2009) en Pöppelbuß en Röglinger (2011) om een wetenschappelijk
verantwoorde ontwerpmethode voor het opstellen van een volwassenheidsmodel te ontwikkelen.
Deze methode bevat vijf stappen die worden ook toegepast voor het ontwerpen van een groen ITvolwassenheidsmodel voor de verzekeringssector. In paragraaf 3.3.4 zijn de stappen beschreven en
wordt het groene IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector ontworpen aan de hand van
de methode van Merkus (2015).

3.3.2 Kwaliteitscriteria volwassenheidsmodel verzekeringssector
De criteria van Pöppelbuß en Röglinger (2011) uit bijlage 2A worden als uitgangspunt gebruikt om
een groene IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector te selecteren uit bestaande
potentiële volwassenheidsmodellen. Voor het opstellen van een volwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector is het belangrijk dat er van de beschikbare potentiële volwassenheidsmodellen
duidelijke beschrijvingen en meetinstrumenten beschikbaar zijn. Daarnaast is het voor de validiteit
belangrijk dat het peer-reviewed modellen zijn. Tot slot is het van belang om de meest actuele
volwassenheidsmodellen uit de literatuur te gebruiken zodat er geen achterhaalde informatie wordt
gebruikt. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de principes van Pöppelbuß en
Röglinger (2011) die als criteria worden gebruikt.

3.3.3 Beschikbare potentiële volwassenheidsmodellen
In tabel 3-2 zijn acht relevante potentiële beschikbare volwassenheidsmodellen weergegeven die
vanuit de literatuur zijn geselecteerd. Deze volwassenheidsmodellen zijn door eerdere afstudeerders
beoordeeld. In dit literatuuronderzoek zijn geen nieuwe relevante volwassenheidsmodellen naar
voren gekomen.
Op de acht relevante potentiële beschikbare volwassenheidsmodellen uit tabel 3-2zijn de
ontwerpprincipes van Pöppelbuß en Röglinger (2011) als criteria toegepast, de resultaten hiervan
zijn weergegeven in bijlage 2B. Hieruit blijkt dat het Green IT readiness framework van Molla,
Cooper, en Pittayachawan (2011) en het SURF Green ICT maturity-model 2.0 van Hankel et al. (2015)
het hoogste scoren. Beide modellen hebben een meetinstrument beschikbaar. Op basis van de lage
scores uit bijlage 2B en het niet beschikbaar hebben van een meetinstrument worden de andere
modellen uitgesloten van verder onderzoek en wordt er verdiepend onderzoek gedaan naar deze
twee modellen. In deze twee modellen wordt in beide gevallen uitgegaan van IT-personeel,
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respectievelijk de IT-afdeling. Aangezien inmiddels bijna de gehele onderneming IT gebruikt wordt er
naar de gehele onderneming gekeken.
Tabel 3-2 Geselecteerde potentiële volwassenheidsmodellen
Nr
1

2

3

4

5

6

7

8

Naam model

Auteur en jaar

Basis

Connection
Research RMIT,
Envirability
Maturity
Framework
Sustainable ICT
Capability
Maturity
Framework
Green IT
readiness
framework (Greadiness)

(Philipson,
2010)

Greadiness

(Donnelan et
al., 2011)

CMM

(Molla et al.,
2011)

-

Capability
Maturity
framework for
Sustainable
Information
and
Communication
technology
(SICT-CFM)
Green ICT
framework for
greening
Datacenters
Green ICT
Maturity Model
for Czech SMEs
Governance
and
Management
Framework for
Green ICT
SURF Green ICT
maturitymodel
(SGIMM)
version 2.0

(Curry &
Donnellan,
2012)

Sector of regio
specifiek?
Nee

Aantal
dimensies
4

Aantal
volwassenheidsniveaus
6

Meetinstrument
beschikbaar
Nee

Nee

4

5

Nee

5

7

Ja

-

Organisaties >100
werknemers behalve
mijnbouw/landbouw
in Australië, Nieuw
Zeeland en de VS
Nee

4

5

Nee

(Uddin &
Rahman, 2012)

-

Datacenters

-

-

Nee

(Buchalcevova,
2015)

CMM

Mkb’s Tsjechië

4

6

Nee

(Patón-Romero
& Piattini,
2017)

COBIT 5

Nee

5

3

Nee

(Hankel, et al.,
2015)

CMM/
SURF
Green
ICT
maturitymodel
(SGIMM)
version
1.0

De eerste drie
domeinen zijn niet
sector of regio
specifiek. Het laatste
domein is specifiek
voor het Hoger
onderwijs

4

5

Ja

Green IT readiness framework
Het Green IT readiness framework van Molla et al. uit 2011 is weergegeven in figuur 3-1. Het
framework is peer-reviewed en bestaat uit vijf componenten, namelijk Attitude, Policy, Practice,
Technology en Governance. Attitude verwijst naar het sentiment, de waarden en normen van ITpersoneel van een organisatie ten aanzien van klimaatverandering en ecologische duurzaamheid en
de rol van IT (Molla et al., 2011). Policy verwijst naar de milieucriteria en -kaders die een organisatie
invoert om de inkoop, het gebruik en de verwijdering van de technische IT-infrastructuur en de
activiteiten van IT-mensen te begeleiden (Molla et al., 2011). Practice betreft de daadwerkelijke
toepassing en realisatie van co-duurzaamheidsoverwegingen bij de inkoop, exploitatie en
verwijdering van IT-infrastructuur (Molla et al., 2011. De component practice wordt opgedeeld in
twee sub-componenten namelijk procurement en energy audit and monitoring. Technology verwijst
naar informatietechnologieën en -systemen voor het verminderen van het energieverbruik van het
aandrijven en koelen van IT-middelen van het bedrijf, het optimaliseren van de energie-efficiëntie
van de technische IT-infrastructuur, het verminderen van de door IT veroorzaakte uitstoot van
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broeikasgassen, het vervangen van koolstofuitstotende bedrijfspraktijken en het analyseren van de
totale milieubelasting van een bedrijfsvoetafdruk (Molla et al., 2011). De component technology
wordt opgedeeld in vier sub-componenten namelijk IT Technical Infrastructure, Air flow
Management, Cooling Systems en Power Delivery. Tot slot is er de component Governance die
verwijst naar het bedrijfsmodel dat het beheer van groene IT-initiatieven, de toewijzing van budget
en andere middelen en de maatstaven voor het beoordelen van effecten definieert.
Het model kan worden gebruikt als een beslissingsinstrument om groene IT-mogelijkheden te
lokaliseren, te meten en te beheren en om strategieën te identificeren om te verbeteren.
Wetenschappelijke publicaties hebben bewijs geleverd voor het model. De vragenlijst bestaat uit 32
items die kunnen worden beoordeeld op de schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog). Voor elke component is
er niet gedefinieerd aan welke criteria moet worden voldaan om tot een bepaalde score te komen.
De itemscores kunnen worden gemiddeld om de sub-componentscore te bepalen. De subcomponentscore kan vervolgens worden gemiddeld om een score voor de vijf basiscomponenten
van G-readiness te krijgen. Het aggregeren van scores van de vijf componenten levert een Greadiness-score op van maximaal 35.

Figuur 3-1 Het Green ICT Readiness framework (Molla et al., 2011, p.84)
SURF Green ICT maturity-model 2.0
Het SURF Green ICT maturity-model 2.0 van Hankel et al. (2015) is één van de meest recente
modellen en is weergegeven in tabel 3-3. Het model is ontwikkeld om de Nederlandse hoger
onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het beoordelen van hun volwassenheid in Groene IT en is
gebaseerd op het CMM. Bij het ontwerpen van het model is rekening gehouden met de
uitbreidbaarheid voor verschillende industrieën. Het model is peer-reviewed en bestaat uit vier
domeinen, namelijk Green ICT in the organisation, Greening of ICT, Greening of operations with ICT
en Greening of primary processes with ICT. De eerste drie domeinen zijn van toepassing op elke
organisatie. Het vierde domein is sectorspecifiek omdat het primaire processen omvat voor het
hoger onderwijs, de primaire processen hebben betrekking op onderwijs en onderzoek. Elk domein
bestaat uit attributen met een definitie en componenten. Voor elke component is een beschrijving
van hoe elk niveau van volwassenheid eruit moet zien. Onder deze domeinen vallen in totaal 24
attributen. De vijf volwassenheidsniveaus die worden gehanteerd voor kwaliteits- en
procesverbeteringen zijn initial, repeatable, defined, managed, en optimized.
Met het sectorspecifieke domein van het SURF Green ICT maturity-model 2.0 als voorbeeld kunnen
de algemene stappen worden geïdentificeerd voor het ontwikkelen van een domein voor andere
sectoren (Hankel, et al., 2015). Dit domein kan dus worden aangepast voor de verzekeringssector.
De volgende stappen zijn geïdentificeerd:
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1. Zoek een goed onderbouwde beschrijving van de sectoractiviteiten en -processen
2. Identificeer de belangrijkste primaire processen of functies. Dit zijn de attributen in het
sectorspecifieke domein.
3. Vind gedetailleerde beschrijvingen van de eerder geïdentificeerde attributen om
bouwstenen of procescategorieën af te leiden.
4. Beschrijf de volwassenheidsniveaus voor elk kenmerk. Dit kan op twee manieren:
(a) Gebruik algemene beschrijvingen van volwassenheidsniveaus en maak deze meer
specifiek op basis van de architectuur.
(b) Gebruik de geïdentificeerde procescategorieën, geef ze individuele schalen van
verbetering en gebruik een combinatie van de schalen om elk niveau te beschrijven.
Om deze stappen voor te bereiden is tabel 2-3 opgesteld.
Tabel 3-3 De domeinen en attributen van het SURF Green ICT maturity-model 2.0 (Hankel, 2020,
p.67); toegepast op de sector onderwijs

Het model van Hankel richt zich in het eerste domein op de IT-afdeling. IT wordt echter in de hele
organisatie gebruikt, groene IT moet daarom afgeleid zijn van het duurzaamheidsbeleid van de
organisatie. Hankel (2020) houdt interviews met de deelnemende organisaties van zijn onderzoek
aan de hand van de onderwerpen van Molla et al. (2011): Attitude, Policy, Practice, Technology en
Governance. Hiermee kan worden achterhaald welke factoren van invloed zijn op de adoptie van
groene IT. Hankel (2020) vindt dit een goed startpunt om het SURF Green ICT maturity-model 2.0 uit
te breiden. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het al dan niet adopteren van groene ICToplossingen (Hankel, et al., 2015). Door de SURF Green ICT maturity-model te combineren met het
G-readinessmodel is het mogelijk om te zien of organisaties klaar zijn op het gebied van attitude,
policy, practice, technology, en governance. Er kan worden beoordeeld wat de adoptie van groene
ICT beïnvloedt. Door het GITMM te combineren met het G-readiness-model van Molla et al. (2011) is
het mogelijk om probleemgebieden aan te wijzen voor verdere adoptie van groene ICT.
Het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars zal worden gebaseerd op SURF Green ICT
maturity-model van Hankel et al. (2015) in combinatie met het Green IT readiness framework van
Molla et al. (2011).

3.3.4 Groene IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector
Voor velden die nog niet grondig zijn onderzocht, kan het moeilijk zijn om een volwassenheidsmodel
te ontwikkelen, dat alle belangrijke aspecten van een gebied omvat (Lautenschutz et al., 2018). Er
zijn tijd en iteratieve verbeteringen nodig voordat een volwassenheidsmodel ‘volwassen’ wordt, dit
geldt ook voor groente IT-volwassenheidsmodellen. Vanwege de beperkte beschikbare tijd van het
onderzoek vindt er geen iteratief verbeteringsproces plaats. Zoals beschreven in paragraaf 3.3.3
heeft Merkus (2015) een wetenschappelijk verantwoorde ontwerpmethode voor het opstellen van
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een volwassenheidsmodel ontwikkeld. Deze methode die vijf stappen bevat wordt hieronder
toegepast. Ten eerste worden de domeinen beschreven, vervolgens de volwassenheidsniveaus,
attributen en componenten. Tot slot wordt het groene IT-volwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector gepresenteerd.
Domeinen
Als eerste stap in de ontwerpmethode worden de volwassenheidsdomeinen bepaald. In dit groene
IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars worden de domeinen meegenomen die staan
weergegeven in tabel 3-4. Deze domeinen zijn gebaseerd op de domeinen van Hankel (2020). Het
tweede domein vergroenen van IT uit het SURF Green ICT maturity-model komt overeen met de
component technology uit het Green IT readiness framework van Molla et al. (2011). Het vierde
domein richt zich op de primaire processen van verzekeraars.
Tabel 3-4 De domeinen van het groene IT-volwassenheidsmodel van verzekeraars.
Domein

Beschrijving

Groene IT in de organisatie (Hankel, et al., 2015)

Heeft betrekking op de duurzaamheid van de organisatie

Vergroenen van IT (Hankel, et al., 2015)

Heeft betrekking op IT-technologieën zoals computerapparatuur en infrastructuur

Vergroenen van bedrijfsprocessen (Hankel, et al.,
2015)
Vergroenen van primaire processen van
verzekeraars

Betreft bedrijfsprocessen die met ICT kunnen worden verduurzaamd/groener
Heeft betrekking op de primaire bedrijfsprocessen van een verzekeraar en of deze met ICT
duurzaam/groener kunnen en is afgeleid in hoofdstuk 2

Volwassenheidsniveaus
Het Green IT readiness framework bestaat uit zeven volwassenheidsniveaus. Het SURF Green ICT
maturity-model maakt gebruik van de vijf volwassenheidsniveaus van het CMM namelijk initial,
replicable, defined, managed, en optimized. Elke stap vertegenwoordigt een mate van
volwassenheid. In beide varianten is geen onderdeel meegenomen waarin kan worden aangegeven
dat onderwerpen onbekend zijn voor de organisatie. Elmendorp (2020) heeft daarvoor het
toegepaste CMM-model van Connection Research (Philipson, 2010) gebruikt waarbij een extra
volwassenheidsniveau is toegevoegd. Dit is volwassenheidsniveau 0 om aan te geven dat er nog niet
is over nagedacht in de organisatie. De niveau-indeling van Philipson (2010) is generiek en bevat
geen beschrijving per niveau per component. Deze methode lijkt op de methode van Molla et al.
(2011) waarbij een score wordt gegeven op een schaal van 1 tot en met 7. De
volwassenheidsniveaus van Philipson (2010) zijn weergeven in figuur 3-2, een vertaling hiervan naar
het Nederlands is weergegeven in tabel 3-5. Deze volwassenheidsniveaus zullen gebruikt worden
voor het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars. Daarnaast zal de optie ‘weet ik niet’
worden toegevoegd, zodat de respondent deze optie kan kiezen als hij/zij het antwoord niet weet.
Bij de keuze voor deze optie zal deze vraag niet worden meegenomen in de berekeningen en
ontstaat er niet een situatie waarin de respondent een antwoord gokt en dan niet het juiste
antwoord invult waardoor het onderzoek minder valide zal zijn. Daarnaast kan er door deze optie
inzichtelijk worden gemaakt of één rol het gehele groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
kan invullen of dat er meerdere rollen benodigd zijn.

Figuur 3-2 Volwassenheidsniveaus voor het groene IT-volwassenheidsmodel (Philipson, 2010, p.17)
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Tabel 3-5 Vertaling van de volwassenheidsniveaus van Philipson (2010) naar het Nederlands
Score

Beschrijving

Toelichting

0

Geen intentie

Nooit over nagedacht, geen bewustzijn

1

Initieel

Enig bewustzijn. Overwogen, maar niet uitgevoerd

2

Beheerst

Enige ad hoc implementatie, maar geen strategie

3

Gedefinieerd

Formele programma's zijn gedefinieerd, maar de implementatie is nog onvolwassen

4

Beheerd

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

5

Geoptimaliseerd

Alle activiteiten worden gemonitord en beheerd voor optimale prestaties. "Beste oefening"

Attributen
Onder de gekozen domeinen vallen verschillende attributen. In het eerste domein ‘Groene IT in de
organisatie’ worden vier attributen gedefinieerd, dit zijn vier componenten uit het Green ICT
Readiness framework namelijk attitude, policy, governance en practice (Molla et al., 2011). De
component technology van Molla et al. (2011) is groen van IT en wordt weggelaten in dit domein
aangezien het tweede domein ‘vergroenen van IT’ is. De vier geselecteerde componenten van
sluiten aan bij Milieumanagement. Het organiseren van milieuzorg verloopt via drie verschillende
paden, namelijk het meten, het verdelen van taken verantwoordelijkheden en inrichten van
procedures en tot slot gedragsverandering (VNO-NCW, 1986, geciteerd in Glasbergen et al., 1991).
Het uitvoeren van milieuzorg gaat door middel van instructies en procedures, metingen en
rapportages, emissie- en afvaltechnologie en tot slot een milieuaudit (Glasbergen et al., 1991).
Patón-Romero et al. (2019) hebben een raamwerk ontwikkeld, dat organisaties helpt en begeleidt bij
het implementeren van de governance en het beheer van groene IT, waardoor ze betere resultaten
behalen op het gebied van milieuprestaties. In dit raamwerk zijn de normen van de ISO 14000familie op IT toegepast. De ISO 14000-familie is een praktisch hulpmiddel voor bedrijven om hun
milieuverantwoordelijkheden te beheren en geeft eisen met richtlijnen voor ‘het gebruik’ dat
betrekking heeft op milieusystemen (ISO, sd). Andere standaarden zijn bijvoorbeeld gericht op
audits, communicatie, levenscyclusanalyse en milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering. Domein
1 richt zich op de hele organisatie; dit in tegenstelling tot Hankel die zich alleen richt op de ITafdeling, zoals blijkt uit zijn levelbeschrijving van de attributen (Hankel, Doe de duurzaamheidsscan:
SURF Groene ict Maturity Model, sd). IT wordt immers door iedereen in de verzekeringssector
gebruikt.
Domein 2 ‘Vergroenen van IT’ bevat acht verschillende attributen. Deze zijn een variant op de
attributen van Hankel (2020). De attributen over het datacentrum zijn gesplitst in attributen over het
eigen datacentrum en attributen over ingekochte datacentrumcapaciteiten aangezien er zowel
sprake kan zijn van een eigen datacentrum als ingekochte datacentrumcapaciteiten (expert,
persoonlijke communicatie, 2 november 2021).
Domein 3 bevat vier attributen, deze zijn gebaseerd op de attributen van Hankel (2020). De
beschrijvingen zijn gebaseerd op het werk van de afstudeerders telewerken 2021 (Rix, 2021). Het
attribuut feedback and decision support van Hankel (2020) is overbodig aangezien hiervoor in eerste
domein de componenten ‘meetprogramma’ en ‘meten en bijstellen’ zijn opgenomen.
Hankel (2020) geeft aan dat voor het sectorspecifieke domein de belangrijkste primaire processen of
functies moeten worden geïdentificeerd en dat dit de attributen zijn in het sectorspecifieke domein.
De attributen uit het vierde domein zijn de effecten van IT op het milieu die relevant zijn voor
verzekeraars en niet vallen onder domein 1, 2 of 3. Alle effecten van IT op het milieu voor
verzekeraars zijn weergegeven in tabel 2-2 in paragraaf 2.2.3, hierin zijn de sectorspecifieke
onderdelen dikgedrukt. In tabel 3-6 zijn de attributen weergegeven die onder de domeinen vallen, in
bijlage 8 is een beschrijving gegeven van de attributen.
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Tabel 3-6 De attributen van het groene IT-volwassenheidsmodel van verzekeraars.
Domein
Groene IT in de organisatie

Vergroenen van IT

Vergroenen van
bedrijfsprocessen

Vergroenen van primaire
processen van
verzekeraars

Attribuut
Attitude
Policy
Governance
Practice
Eigen datacentrum, housing
Eigen datacentrum, IT-apparatuur
Eigen datacentrum, Storage
Ingekochte datacentrumcapaciteiten, housing
Ingekochte datacentrumcapaciteiten, IT-apparatuur
Ingekochte datacentrumcapaciteiten, Storage
Netwerk
Werkplek, apparatuur
Werkplek, powermanagement
Werkplek, printer
Werkplek, software
Verminderen van reisverkeer door IT
Verminderen van ruimtegebruik door IT
Verminderen van energiegebruik door IT
Dematerialisatie door IT
Reisbewegingen verminderen
Technische infrastructuur en de controle hierover
verbeteren
Papiergebruik verminderen
Materiaalgebruik verminderen

Componenten
Per attribuut wordt er bepaald welke componenten hieronder vallen. In bijlage 9 zijn alle
componenten opgenomen die worden meegenomen in het groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars. De componenten van het eerste domein zijn gebaseerd op Molla et al. (2011) in een
vertaling van Kempeneers (2015) en van de aspecten uit de cursus ‘Milieumanagement in Bedrijven’
uit (Glasbergen et al., 1991) van de Open Universiteit. Daarnaast is er een component opgenomen
onder het attribuut Governance, dat betrekking heeft op het meten en bijstellen van
geïmplementeerde Groene IT-maatregelen door middel van: gedetailleerde prestatierapporten,
uitvoerig gebruik van duurzaamheidscriteria, en het beheer van het innovatieproces in
duurzaamheid (Patón-Romero et al., 2019). Tevens is de component reputatie opgenomen in het
eerste domein, omdat duurzaamheid een antecedent blijkt van de bedrijfsreputatie en een
hulpmiddel om de acceptatie en perceptie van belanghebbenden over de activiteiten van bedrijven
te verbeteren (Gomez-Truijillo et al., 2020). De componenten van het tweede domeinen
‘Vergroenen van IT’ zijn de vertaling van de componenten van Hankel (2020). De componenten van
het derde domein ‘Vergroenen van bedrijfsprocessen’ zijn gebaseerd op het werk van de
afstudeerders telewerken 2021 (Rix ,2021). De componenten van het laatste domein ‘Vergroenen
van primaire processen van verzekeraars’ zijn gebaseerd op input van experts van de
casusorganisatie en op Goel (2021).
Groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
Het uiteindelijk groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars bestaat uit 4 domeinen, 23
attributen en 70 componenten. Er wordt gemeten aan de hand van zes volwassenheidsniveaus en
de optie ‘weet ik niet’. Het uiteindelijke model is weergegeven in bijlage 10.

3.4. Doel van het vervolgonderzoek
Nu het theoretische groene IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector is opgesteld, volgt
het empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek is gericht op de validatie van het voorgestelde
groene IT-volwassenheidsmodel door het invullen van het model en het beantwoorden van vragen
over het model. Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier onderzoeksvragen.
Deze vragen zijn samen met de bijbehorende interviewvragen en het middel en doel weergegeven in
tabel 3-7.
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Er zijn criteria vastgesteld voor de evaluatie. Het eerste criterium is relevantie, de domeinen,
attributen en componenten moeten relevant zijn voor het beoogde doel. Hierdoor wordt de
validiteit van het model hooggehouden. Daarnaast is accuraatheid een criterium, bij de inzet van het
model is het van belang dat er een accuraat model wordt gebruikt en het model komende jaren ook
bruikbaar is. Het laatste criterium is bruikbaarheid. Het model moet goed en volledig kunnen
worden ingevuld, zodat de resultaten van het model juist en zijn en kunnen worden gebruikt om de
huidige situatie omtrent groene IT vast te stellen en het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.
Om te bepalen wat de stand van zaken is bij verzekeraars zijn er respondenten nodig die kennis van
zaken hebben en kennis hebben over de stand van die zaken. Om te bepalen of het meetinstrument
volledig en bruikbaar is, is kennis nodig van groene IT bij een verzekeraar. Deze kennis kan het best
worden verkregen door middel van een meting in de vorm van een casestudy bij een verzekeraar.
Dit zal worden gedaan door semigestructureerde interviews met experts van de casusorganisatie. De
respondenten zullen het model invullen. Doordat het model door ‘hun vingers gaat’, hebben zij
precies bekeken hoe het model in elkaar steekt en kunnen zij goed aangeven wat goed is aan het
model en wat er moet worden aangepast of verbeterd. In hoofdstuk 4 wordt de verantwoording van
de methode voor het empirisch onderzoek beschreven.
Tabel 3-7 Hoofdvragen, interviewvragen, middel en doel voor het empirisch onderzoek
Hoofdvraag
E1. Is het model valide?

Interviewvraag
E1.1 Is elk domein relevant voor het
beoogde doel?

Middel
Semigestructureerd
interview

E1.2 Mist er een domein die zou
moeten worden toegevoegd?

Semigestructureerd
interview

E1.3 Moeten er domeinen worden
samengevoegd of gesplitst?

Semigestructureerd
interview

E1.4 Is elk attribuut relevant voor het
beoogde doel?

Semigestructureerd
interview

E1.5 Mist er een attribuut die zou
moeten worden toegevoegd?

Semigestructureerd
interview

E1.6 Moeten er attributen worden
samengevoegd of gesplitst?

Semigestructureerd
interview

E1.7 Is elke component relevant voor
het beoogde doel?

Semigestructureerd
interview

E1.8 Mist er een component die zou
moeten worden toegevoegd?

Semigestructureerd
interview

E1.9 Moeten er componenten worden
samengevoegd of gesplitst?

Semigestructureerd
interview
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Doel
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle domeinen relevant zijn
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat er geen domeinen ontbreken.
Om de valditeit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle informatie beschikbaar is
op het juiste detailniveau, het
kan dus zijn dat dingen kunnen
worden samengevoegd of juist
moeten worden gesplitst omdat
het verschillende domeinen
blijken te zijn.
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle attributen relevant zijn
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat er geen attributen ontbreken.
Om de valditeit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle informatie beschikbaar is
op het juiste detailniveau, het
kan dus zijn dat dingen kunnen
worden samengevoegd of juist
moeten worden gesplitst omdat
het verschillende attributen
blijken te zijn.
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle componenten relevant
zijn
Om de validiteit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat er geen componenten
ontbreken.
Om de valditeit van het model
hoog te houden is het belangrijk
dat alle informatie beschikbaar is
op het juiste detailniveau, het
kan dus zijn dat dingen kunnen
worden samengevoegd of juist

Hoofdvraag

E2. In hoeverre is het
voorgestelde model
bruikbaar in de
verzekeringsbranche?

E3. Welke inzichten met
betrekking tot groene IT
levert het invullen van
het model op voor de
casusorganisatie?
Hoofdvraag: Hoe ziet
een groen ITvolwassenheidsmodel
eruit voor de
verzekeringssector
waarmee de effecten op
het milieu kunnen
worden gemeten en
waarmee verbeteringen
kunnen worden
doorgevoerd?

Interviewvraag

Middel

E1.10 Zijn de volwassenheidsniveaus 0
tot en met 5 en de optie ‘weet ik niet’
bruikbaar en toepasbaar voor het
beoordelen van de onderdelen van het
model?

Semigestructureerd
interview

E2.1 Is het model eenvoudig in gebruik?

Semigestructureerd
interview
Semigestructureerd
interview

E2.2 Kan één rol het model invullen en
zo ja, welke rol(len)?

E2.3 Zijn er onderdelen die anno 2022
niet relevant of accuraat zijn voor het
model?

Semigestructureerd
interview

E2.4 Is het model komende jaren ook
bruikbaar?

Semigestructureerd
interview

-

Ingevulde
meetinstrumenten

-

Synthese van de
resultaten van de
onderzoeksvragen:
E1. Is het model
valide? en E4. Wat is
de volwassenheid
van groene IT van
de
casusorganisatie?
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Doel
moeten worden gesplitst omdat
het verschillende componenten
blijken te zijn.
Het is belangrijk dat degene die
het meetinstrument invult de
mogelijkheid heeft om in alle
situaties een juiste optie te
kunnen kiezen en dat er
duidelijkheid bestaat over de
volwassenheidsniveaus
Het model moet goed en volledig
kunnen worden invullen.
Voor het gebruik van het
meetinstrument moet duidelijk
zijn welke rol(len) het model
moeten invullen
Om een actueel model te
hanteren is het van belang dat de
niet relevante of accurate
onderdelen worden verwijderd.
Het is belangrijk dat het model
actueel is en ook komende jaren
kan worden gebruikt.
De ingevulde meetinstrumenten
leveren voor de casusorganisatie
inzichten op in hoe zij groene IT
kunnen verbeteren in de
organisatie
Een groen ITvolwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector geeft
verzekeraars de mogelijkheid om
inzicht te verkrijgen in de huidige
status van groene IT in de
organisatie en waar de
verbetermogelijkheden liggen.

4. Methodologie
4.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode
Om te bepalen of het ontwerp van het model valide is, is de kennis van de experts van een
verzekeringsmaatschappij nodig waartoe de onderzoeker toegang heeft. De experts van een
verzekeringsmaatschappij vullen het model in en zullen vragen beantwoorden over het model.
Hiermee kan de stand van zaken worden bepaald voor de sector en kunnen de potentiële
verbeterpunten van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars worden bepaald en de
potentiële verbeterpunten voor de organisatie.
Om de juiste keuze voor de onderzoeksmethode te bepalen wordt gebruik gemaakt van de ‘Ui van
Saunders’ (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, pp. 129-130). In tabel 4-1 zijn deze lagen
weergegeven en de keuzes die voor dit onderzoek zijn gemaakt met een toelichting.
Tabel 4-1 Keuzes voor de lagen van de ‘Ui van Saunders’ (Saunders et al., 2019, p. 130)
Laag
Onderzoeksfilosofie

Onderzoeksaanpak

Methodologische keuze
Onderzoeksstrategie

Tijdshorizon
Technieken en procedures

Keuze en toelichting
Pragmatisch. De onderzoeksfilosofie voor dit onderzoek is pragmatisch. Er is sprake van een
onderzoeksvraag met deelvragen. De ontwikkeling van een groen IT-volwassenheidsmodel voor de
verzekeringssector leidt tot een praktisch bruikbare waarde voor verzekeraars. De praktijk van
groene IT bij verzekeraars kan worden verbeterd.
Toetsen van bestaande theorie (deductie) en het ontwikkelen van een nieuwe theorie (inductie).
De aanpak van het onderzoek bestaat uit het toetsen van een bestaande groene ITvolwassenheidsmodellen en het ontwikkelen van een groen IT-volwassenheidsmodel dat is
aangepast voor de verzekeringssector.
Mono-methode kwalitatief. Het onderzoek is kwalitatief, omdat er interpretaties en meningen van
respondenten worden verzameld door middel van semigestructureerde interviews.
Gedurende het empirisch onderzoek wordt het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
gevalideerd. Dit wordt gedaan door het model te toetsen op volledigheid en bruikbaarheid (zie
tabel 3-8). Er wordt een case study uitgevoerd aangezien er dan in een natuurlijke setting inzicht
kan worden verkregen in de situatie. De case in dit onderzoek is een grote zorgverzekeraar in
Nederland, deze case is geschikt om de probleemstelling mee te onderzoeken aangezien er een
model voor verzekeraars moet worden gevalideerd. Daarnaast heeft de onderzoeker toegang tot
de caseorganisatie waardoor er goede toegang is tot respondenten en documenten. Er wordt
gekozen voor een single case study gezien het tijdsbestek voor het onderzoek.
De opzet voor de tijdshorizon is cross sectional, in een korte periode worden er op verschillende
losse momenten interviews gehouden.
Door middel van semigestructureerde interviews worden in deze case study gegevens verzameld.
Door vooraf de interviewvragen te bepalen wordt er op een consistente wijze gewerkt en kunnen
de resultaten van de respondenten met elkaar worden vergeleken. Deze vorm van interviewen
geeft de onderzoeker wel de ruimte om eventuele nieuwe relevante onderwerpen die naar voren
komen, verder te verkennen (Saunders et al. , 2019, pp. 437-438). Ook kan de respondent op deze
manier zelf eigen inbreng leveren. Aangezien de onderzoeker toegang heeft tot de caseorganisatie
zal dit bijdragen aan het vertrouwen en de bereidheid van de respondenten om actief deel te
nemen aan het onderzoek. Het uiteindelijke resultaat van het empirisch onderzoek is een
gevalideerd groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars met eventuele aanvullingen die de
respondenten tijdens de interviews hebben aangegeven.

4.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode
Er zullen zes interviews worden afgenomen. De respondenten worden geselecteerd op basis van
criteria om ervoor te zorgen dat de respondenten ervaring en kwalificaties hebben met betrekking
tot groene IT en volwassenheid. Hierdoor kunnen de respondenten waarde bijdragen aan het
onderzoek. Deze criteria met motivatie zijn weergegeven in tabel 4-2.

Tabel 4-2 De criteria voor de selectie van de respondenten voor de interviews met motivatie
Nr

Criterium

Motivatie

1

Respondent werkt minimaal één jaar bij de
casusorganisatie
De rol van de respondent is niet specifiek voor de
casusorganisatie

Door dit criterium wordt ervoor gezorgd dat de respondent
kennis heeft van de organisatie, het vakgebied en de sector.
Door respondenten te selecteren die niet een specifieke functie
hebben voor de organisatie is het onderzoek beter

2
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Nr

Criterium

Motivatie

3

De respondent heeft ervaring met de primaire processen
van verzekeraars

4

De respondent is werkzaam bij de IT-afdeling of is
betrokken bij de verduurzaming van de casusorganisatie

reproduceerbaar en is er een duidelijker beeld van de inhoud van
de functie.
Aangezien het model gericht is op de toepassing voor
verzekeraars is het voor de validiteit van het model belangrijk dat
de respondent kennis heeft van de primaire processen van
verzekeraars.
Voor het invullen van het model heeft de respondent kennis
nodig van IT en/of van verduurzaming van de organisatie.

De geselecteerde respondenten en hun rollen zijn weergegeven in tabel 4-3, deze rollen passen bij
de criteria die zijn opgesteld. Er wordt gekozen voor zes respondenten met allemaal een andere rol.
Dit zorgt ervoor dat er een zo breed mogelijk beeld wordt geschetst van de situatie.
Tabel 4-3 De functies van de geselecteerde respondenten
Respondent

Functie

Motivatie

1

Senior category manager

2

Bedrijfsarchitect

3

Adviseur Inkoop

4

Manager
Informatievoorziening
Regisseur
documentmanagement

Deze rol is betrokken bij de verduurzaming van de organisatie en heeft ervaring met de
primaire processen van verzekeraars. Daarnaast is de rol niet specifiek voor de
casusorganisatie.
Deze respondent is werkzaam bij de IT-afdeling en heeft ervaring met de primaire
processen van verzekeraars. Daarnaast is deze rol niet specifiek voor de casusorganisatie
Deze rol is betrokken bij de verduurzaming van de organisatie en heeft ervaring met de
primaire processen van verzekeraars. Daarnaast is de rol niet specifiek voor de
casusorganisatie.
Deze respondent is werkzaam bij de IT-afdeling en heeft ervaring met de primaire
processen van verzekeraars. Daarnaast is deze rol niet specifiek voor de casusorganisatie
Deze rol is betrokken bij de verduurzaming van de organisatie en heeft ervaring met de
primaire processen van verzekeraars. Daarnaast is de rol niet specifiek voor de
casusorganisatie.
Deze rol is betrokken bij de verduurzaming van de organisatie en heeft ervaring met de
primaire processen van verzekeraars. Daarnaast is de rol niet specifiek voor de
casusorganisatie.

5

6

Adviseur facilitair bedrijf

De interviews worden afgenomen in de periode van februari tot en met april 2022. Vanwege Corona
zullen de interviews worden afgenomen via Microsoft Teams. Het interview wordt met toestemming
van de respondent opgenomen. Vervolgens worden de interviews getranscribeerd en
geanonimiseerd. Het gespreksverslag wordt gedeeld met de respondent zodat dit kan worden
geaccordeerd en waar nodig worden aangepast of aangevuld. De respondenten wordt gevraagd om
binnen twee weken feedback op het transcript te geven. Het eerste interview zal dienen als pilot,
hiermee wordt duidelijk of de vragen duidelijk zijn, of het de juiste structuur heeft en of de
resultaten gaan bijdragen aan het onderzoek. Aan de hand van de pilot kunnen er nog eventuele
aanpassingen worden gedaan. In het model zijn de componenten van de attributen over het eigen
datacentrum (attributen 2.1 – 2.3) en de ingekochte datacentrumcapaciteiten (attributen 2.4 – 2.6)
volledig gelijk. Aan de hand van de pilot zal worden bepaald of de componenten van de attributen
over de ingekochte datacentrumcapaciteiten moeten worden ingekort.
Bij de uitnodigingen die worden verstuurd naar de respondenten wordt extra informatie
toegevoegd. Hiertoe behoort ook de toestemmingsverklaring voor deelname aan een
afstudeeronderzoek. De respondent wordt gevraagd om dit materiaal vooraf door te nemen en de
toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek te ondertekenen. De
informatie zal een korte omschrijving van het onderzoek, definities van verschillende begrippen en
het voorgestelde groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars bevatten. Dit is de stap
demonstratie (stap 4) van de DSRM. Het ontwikkelde artefact wordt gedemonstreerd voor het
behalen van de doelstelling. Ook worden de interviewvragen gedeeld en wordt er gedeeld wat er
met de onderzoeksresultaten zal worden gedaan. Hiermee kan de respondent zich voorbereiden op
het interview. Ook wordt de respondent gevraagd om voorafgaand aan het interview het model in te
vullen. In bijlage 11 is het document opgenomen dat de respondenten ontvangen.
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Aan de hand van de resultaten die uit de interviews naar voren komen, wordt het definitieve groene
IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars opgesteld. Indien minimaal twee van de respondenten
een aanpassing benoemen en de onderzoeker deze aanpassing ook zinvol acht op basis van kennis
uit literatuur, dan wordt het groene IT-volwassenheidsmodel aangepast. De onderzoeker accepteert
de aanpassing als deze goed is onderbouwd en in lijn is met de literatuur. Het definitieve model
wordt omwille van de tijd niet nogmaals voorgelegd aan de respondenten.

4.3. Gegevensanalyse
Er worden vier soorten gegevens verzameld namelijk de ingevulde groene ITvolwassenheidsmodellen, de antwoorden op de interviewvragen, interessante citaten over een
toelichting op aspecten van het model en interessante citaten over de groenheid van de organisatie.
Ten eerste zijn er de ingevulde modellen met per component een score van 0 tot en met 5 of de
optie ‘weet ik niet’. Dit zijn kwantitatieve gegevens aangezien deze gegevens zijn gebaseerd op
betekenissen afgeleid van getallen (Saunders et al., p. 813). De verzameling resulteert in numerieke
en gestandaardiseerde gegevens. Als de optie ‘weet ik niet’ is ingevuld, wordt het antwoord niet
meegenomen in de analyse. De gegevensanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van diagrammen en
statistieken van de scores zodat er inzicht wordt gegeven in welke onderdelen laag scoren en waar
een snelle winst valt te behalen. Er zal per respondent inzichtelijk worden gemaakt wat de scores
zijn, ook zullen de totaalscores per domein en attribuut inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast kan
aan de hand van de ingevulde vragenlijsten worden bepaald hoe vaak de optie ‘weet ik niet’ is
ingevuld en op welke onderdelen door welke rol. Hiermee kan worden geanalyseerd welke rol(len)
de vragenlijst of onderdelen van de vragenlijst kan invullen.
Daarnaast worden de antwoorden op de interviewvragen van de verschillende respondenten
verzameld. Dit zijn kwalitatieve gegevens, kwalitatieve gegevens zijn niet-numerieke gegevens die
niet zijn gekwantificeerd. In dit onderzoek zijn dit dus de antwoorden van de semigestructureerde
interviews. De kwalitatieve gegevens vereisen classificatie in categorieën, hierdoor kunnen deze
gegevens systematisch en grondig worden onderzocht en geanalyseerd (Saunders et al., 2019, p.
813). De relevante onderdelen van de interviews worden toegewezen aan de gegevenscategorieën,
dit wordt gedaan met behulp van een deductieve benadering, dit is een benadering waarbij
gegevenscategorieën en codes om gegevens te analyseren zijn afgeleid van de theorie en het vooraf
bepaalde analytische kader (Saunders et al., 2019, p. 51). Indien er citaten zijn die niet kunnen
worden ondergebracht in de bestaande categorieën, wordt er een nieuwe categorie toegevoegd. Er
wordt gebruik gemaakt van een datamatrix om de gecodeerde citaten te kunnen vergelijken en
verbanden inzichtelijk te maken. In deze matrix staan de nummers van de interviewvragen aan de
linkerzijde en de nummers van de respondenten aan de bovenzijde. Hierdoor wordt inzichtelijk wat
de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de antwoorden van de respondenten. Vervolgens
worden er conclusies getrokken aan de hand van de datamatrix, indien minimaal twee van de
respondenten een aanpassing benoemen en de onderzoeker deze aanpassing ook accepteert, dan
wordt het groene IT-volwassenheidsmodel aangepast.
Tot slot worden de interessante citaten over een toelichting op aspecten van het model en
interessante citaten over de groenheid van de organisatie geanalyseerd. Deze uitspraken worden in
de datamatrix toegevoegd en in de gespreksverslagen aangeduid met een gekleurde arcering. De
interessante citaten over de aspecten van het model krijgen een andere kleur dan de citaten over de
groenheid van de organisatie.

4.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten
Wetenschappelijke integriteit is van essentieel belang voor het goed functioneren van wetenschap
(DANS, 2021). Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke
integriteit., hierin zijn vijf principes van wetenschappelijke integriteit gedefinieerd (KNAW et al.,
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2018). Deze principes zijn van toepassing op een goede onderzoeker, de principes zijn: eerlijkheid,
zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Als deze principes leidend
zijn, komt dit zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede.

4.4.1. Interne validiteit
De interne validiteit gaat over of de ware waarde wordt gemeten en dus over de kwaliteit van de
onderzoeksopzet (Saunders et al., p. 193). De kwaliteit van de onderzoeksopzet is afhankelijk van
verschillende factoren, hiertoe behoren het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars, de
interviewvragen en de experts die het model invullen en worden geïnterviewd. Om de kwaliteit zo
goed mogelijk te waarborgen is er met verschillende factoren rekening gehouden.
Ten eerste is er voor het opstellen van het theoretisch kader en het uiteindelijke
volwassenheidsmodel zo veel mogelijk gebruik gemaakt van peer-reviewed artikelen. De modellen
van Hankel (2020) en Molla et al. (2011) die als uitgangpunt dienen voor het nieuwe model, zijn
beide gevalideerd.
In de selectie van de respondenten, wordt rekening gehouden met of zij een expert zijn, enkel
experts worden geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook wordt er bij de selectie van
de respondenten rekening mee gehouden op welke afdeling zij werkzaam zijn binnen de organisatie
en welke expertise zij hebben. Hierdoor wordt er vanuit verschillende perspectieven naar het model
gekeken en vanuit verschillende kennisgebieden. Wel is het zo dat de respondenten vanuit hun
eigen achtergrond en expertise antwoorden, hiermee moet rekening worden gehouden.
Voorafgaand aan de interviews worden het model en de interviewvragen gedeeld met de
respondenten, de definities van elk domein, attribuut en component zijn hierin opgenomen.
Hierdoor zijn zij in de gelegenheid om nog vragen te stellen als er onduidelijkheden zijn. Daarnaast is
er door de definities een eenduidig begrip van alle onderdelen. Na afloop van de interviews worden
de gespreksverslagen gedeeld met de respondenten ter verificatie. Hierdoor kunnen eventuele
(interpretatie) fouten eruit worden gehaald.

4.4.2. Externe validiteit
Externe validiteit betreft de mate waarin de resultaten en conclusies kunnen worden
gegeneraliseerd en dus toepasbaar zijn in een andere relevante context (Saunderset al., 2019, p.
193). Het onderzoek is uitgevoerd bij een grote zorgverzekeraar, dit maakt de generaliseerbaarheid
voor zorgverzekeraars groot. De generaliseerbaarheid voor andersoortige verzekeraars is minder
groot aangezien zorgverzekeraars verschillen van andersoortige verzekeraars. Zo zijn er bijvoorbeeld
geen experts die op pad gaan naar een schademelding en hebben zorgverzekeraars te maken met
andere wetgeving. Om de generaliseerbaarheid te verhogen, worden respondenten geselecteerd
met generieke rollen die ook bij andersoortige verzekeraars bestaan en dus niet specifiek zijn voor
de casusorganisatie zoals een zorginkoper.

4.4.3. Interne betrouwbaarheid
De interne betrouwbaarheid gaat over de mate waarin het onderzoek op de juiste manier is
uitgevoerd, dus de consistentie van de uitvoering van het onderzoek (Saunders et al., 2019, pp. 213216). Aangezien er semigestructureerde interviews worden gehouden om data te verzamelen, kan
het gedrag van de onderzoeker de respondenten beïnvloeden. Om dit te minimaliseren zijn er
verschillende maatregelen getroffen. Zo is er voorafgaand aan de interviews bepaald welke vragen
worden gesteld aan de respondenten, hierdoor krijgt elke respondent exact dezelfde vragen. Tevens
ontvangen alle respondenten voorafgaand aan het interview het volwassenheidsmodel en de
interviewvragen, zij ontvangen dus allemaal dezelfde informatie. De interviews worden opgenomen,
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dit geeft een andere onderzoeker de mogelijkheid het materiaal ook te analyseren. Daarnaast
worden na afloop van de interviews de gespreksverslagen gedeeld met de respondenten ter
verificatie. Hiermee kan worden vastgesteld of het besprokene op de juiste manier is
geïnterpreteerd en verwerkt. Tot slot worden de interviews geanonimiseerd waardoor de
respondenten meer vrijheid kunnen ervaren in het geven van niet-sociaalwenselijke antwoorden.

4.4.4. Externe betrouwbaarheid
De externe betrouwbaarheid betreft de mate waarin een onderzoek goed reproduceerbaar is, dus
als het onderzoek nogmaals wordt uitgevoerd er dezelfde resultaten zullen worden behaald
(Saunders et al., 2019, pp. 213-216). Om ervoor te zorgen dat het onderzoek reproduceerbaar is,
elke stap van de totstandkoming van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
onderbouwd vanuit de literatuur en vastgelegd. Ook de interviewvragen zijn vooraf vastgesteld en
vastgelegd en kunnen dus door een andere onderzoeker nogmaals worden gebruikt. Aangezien het
onderzoek kwalitatief van aard is, zal het moeilijk zijn het onderzoek volledig te repliceren.
Aangezien er slecht zes respondenten worden geïnterviewd in verband met het tijdsbestek is de
impact van de antwoorden van één respondent op het totaalresultaat vrij groot.

4.4.5. Ethische aspecten
Vanuit sociale normen en ethische codes in het onderzoeksveld worden ethische standaarden
bepaald (Saunders et al., 2019, pp. 252-253). Het onderzoek zal op een ethische manier worden
uitgevoerd, dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de rechten van de respondenten.
Saunders et al. (2019) hebben verschillende ethische aspecten voor onderzoek benoemd, de
relevante aspecten voor dit onderzoek worden toegepast, deze zijn opgenomen in tabel 4-4. In deze
tabel wordt een toelichting gegeven op hoe deze aspecten kunnen worden opgelost. Een onderdeel
van de toelichting van de ethische aspecten komt uit de ‘toestemmingsverklaring voor deelname aan
een afstudeeronderzoek’.
Tabel 4-4 De ethische aspecten van het onderzoek en een toelichting hoe deze kunnen worden
opgelost (Saunders et al., 2019, p. 257).
Ethisch aspect
Informeren van
respondenten

Gegevens zijn
vertrouwelijk en
anoniem

Gevoeligheid van het
onderwerp
Deelname is vrijwillig

Integriteit en
objectiviteit

Toelichting
De respondenten worden geïnformeerd over het doel van het onderzoek en de onderzoeksmethode.
Voorafgaand aan het interview ontvangen de respondenten het volwassenheidsmodel en de
interviewvragen. Hierbij krijgen de respondenten de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. In
de toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek is ook opgenomen dat de
respondent is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen.
De gegevens die worden verzameld ten tijde van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. De
gegevens worden zorgvuldig bewaard en zullen ook niet openlijk worden gedeeld. Daarnaast zullen de
interviews worden geanonimiseerd. In de toestemmingsverklaring voor deelname aan een
afstudeeronderzoek is ook opgenomen dat de respondent begrijpt dat de informatie die wordt gegeven
voor het onderzoek, anoniem zal worden verzameld en niet zal terug te leiden zijn naar de respondent
of de organisatie. De gegevens worden gedurende 10 jaar anoniem op een veilige wijze bewaard door
de Open Universiteit.
Het onderwerp van het onderzoek en/of de interviewvragen kunnen als gevoelig worden ervaren.
Tijdens het interview zal worden aangegeven dat er geen oordeel te geven over de organisatie of het
individu maar dat er een objectief oordeel zal worden gevormd over het onderwerp groene IT.
De respondenten nemen vrijwillig deel aan het onderzoek. Een respondent kan ervoor kiezen om zich
terug te trekken uit het onderzoek. Vooraf aan het interview zal een schatting van de benodigde
tijdinvestering worden gegeven. In de toestemmingsverklaring voor deelname aan een
afstudeeronderzoek is ook opgenomen dat de respondent heeft kunnen nadenken over deelname aan
het onderzoek en op elk moment uit het onderzoek kan stappen zonder opgaaf van reden. Tevens kan
de toestemming van het gebruik van de gegevens ten behoeve van dit wetenschappelijke onderzoek te
allen tijde worden ingetrokken.
Aangezien de onderzoeker bij de casusorganisatie werkt is er een kans op subjectiviteit tijdens de
interviews. Er worden maatregelen genomen om zo transparant mogelijk te werken, de onderzoeker
stelt zich eerlijk en open op tijdens het onderzoek. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten en
bronnen van het onderzoek gedeeld.
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5. Resultaten
5.1. Uitvoering en wijzigingen onderzoeksopzet
In hoofdstuk 4 is de onderzoeksopzet van het onderzoek beschreven. Op een aantal onderdelen is er
in de uitvoering afgeweken van deze opzet. De uitvoering en wijzigingen zijn weergegeven in tabel 51. De wijzigingen zijn hierin vetgedrukt.
Tabel 5-1 De uitvoering van het onderzoek. De wijzigingen zijn vetgedrukt.
Onderzoekstap
Respondenten
selecteren en
benaderen

Uitnodigingen
interviews

Interviewvragen

Pilot-interview

Interviews

Gespreksverslagen

Opnames opnieuw
beluisteren

Gegevensanalyse

Extra respondent

Beschrijving
De respondenten zijn geselecteerd zoals is beschreven in paragraaf 4.2, in tabel 5.2 zijn de geselecteerde
respondenten weergegeven. De respondenten zijn via Teams uitgenodigd voor een kennismakingsgesprekje
waarin een toelichting op het onderwerp en onderzoek is gegeven. Daarnaast is er aangegeven wat er van de
respondent wordt verwacht bij deelname aan het onderzoek. Als afsluiting van het gesprek is gevraagd of de
respondent wil deelnemen aan het onderzoek. Hier hebben alle respondenten positief op gereageerd.
De deelnemers hebben een Teams-uitnodiging ontvangen voor het interview over het groene ITvolwassenheidsmodel voor verzekeraars. Hierbij zijn de volgende documenten toegevoegd:
Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek (bijlage 11)
Het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars (Bijlage 10)
De interviewvragen (tabel 3.8)
Informatiebrief (Bijlage 11)
De interviews zouden plaatsvinden van februari tot en met april 2022. Deze periode is aangepast, alle
interviews hebben plaatsgevonden tussen 24 februari en 17 maart. Hierdoor kan de onderzoeker de
resultaten eerder analyseren en zit de kennis opgedaan in de interviews verser in het geheugen waardoor
analyse wordt vergemakkelijkt.
De interviewvragen zijn uitgebreid met de volgende vragen:
Hoelang werkt u bij de casusorganisatie?
Hoelang werkt u in deze functie?
Kunt u een korte beschrijving geven van de functie?

- Heeft u nog aanvullingen over groene IT bij verzekeraars, zijn er dingen nog niet benoemd?
Tijdens het pilot-interview bleek dat het handig was om het model op het scherm te delen tijdens het
interview. Bij de opvolgende interviews is deze werkwijze ook gehanteerd.
Daarnaast is in de onderzoeksopzet beschreven dat aan de hand van de pilot zal worden bepaald of de
componenten van de attributen over de ingekochte datacentrumcapaciteiten moeten worden ingekort. De
componenten van het datacentrum zijn niet ingekort op basis van het pilot-interview. De respondent geeft
aan dat de onderdelen van het eigen datacentrum en ingekochte datacentrumcapaciteiten kunnen worden
samengevoegd. Uit de reactie van de eerste respondent bleek niet expliciet dat er iets moest worden
ingekort aan de componenten van de attributen over de ingekochte datacentrumcapaciteit maar dat de
attributen moeten worden samengevoegd. De onderzoeker is geïnteresseerd in de inzichten van de andere
respondenten en heeft daarom besloten de huidige indeling te behouden voor verder onderzoek.
Elk interview is gestart met korte herhaling van enkele begrippen, het doel van het onderzoek en het doel van
het empirisch onderzoek. Daarnaast is er aan de respondenten toestemming gevraagd om het gesprek op te
nemen en de inhoud van de opname te gebruiken voor het onderzoek. Vervolgens zijn de interviewvragen
doorgenomen aan de hand van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars.
Van het eerste gesprek is zowel een transcript als een gespreksverslag gemaakt. Van de opvolgende
interviews zijn gespreksverslagen gemaakt. De periode waarin de respondenten feedback wordt gevraagd
op het gespreksverslag is verkort van twee weken naar één week. Dit is gedaan om de periode tussen het
interview en het lezen van het gespreksverslag te verkleinen zodat het gesprek nog verser is en het
gespreksverslag beter kan worden beoordeeld. De respondenten vonden dit allen een haalbare periode en
alle gespreksverslagen zijn op tijd ontvangen met hier en daar een kleine aanpassing.
Alle opnames van de interviews zijn tweemaal beluisterd om na te gaan of alle essentiële elementen zijn
opgenomen in de gespreksverslagen. In latere interviews bleken bijvoorbeeld dingen benoemd te worden
die ook in eerdere interviews zijn benoemd maar toen niet zijn meegenomen in het verslag. De belangrijke
onderdelen zijn na een tweede maal van beluisteren vervolgens alsnog opgenomen in het gespreksverslag.
Deze aanvullingen zijn niet nogmaals voorgelegd aan de respondent.
In de onderzoeksopzet is beschreven dat alle interessante citaten over een toelichting op aspecten van het
model en interessante citaten over de groenheid van de organisatie in de datamatrix worden toegevoegd.
Deze aanpak is gewijzigd. De citaten zijn in twee aparte tabellen opgenomen. De eerste tabel bevat citaten
over een toelichting op aspecten van het model en de tweede tabel bevat citaten over de groenheid van de
organisatie. De gegevensanalyse is verder uitgevoerd zoals is beschreven in paragraaf 4.3 De
gespreksverslagen zijn gecodeerd in Excel. De citaten over een toelichting op aspecten van het model zijn in
de gespreksverslagen geel gemarkeerd. De citaten over de groenheid van de organisatie zijn in de
gespreksverslagen groen gemarkeerd.
Er is besloten om een zevende respondent te betrekken in het onderzoek. Uit de resultaten bleek dat veel
respondenten geen tot weinig kennis hadden van het tweede domein en vaak de optie ‘weet niet’ hebben
gekozen. Daarom is er besloten een extra respondent te benaderen die expliciet kennis heeft van het
tweede domein. Deze respondent is door andere respondenten voorgedragen als expert op dit gebied. De
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werkwijze voor deze respondent is gelijk aan de werkwijze die bij de andere respondenten is gehanteerd.
De extra respondent die is betrokken in het onderzoek is R7 in tabel 5-2.
Indien minimaal twee van de respondenten een aanpassing benoemen en de onderzoeker deze aanpassing
ook accepteert, dan is het groene IT-volwassenheidsmodel aangepast. De onderzoeker accepteert de
aanpassing als deze goed is onderbouwd en in lijn is met de literatuur. Doordat de respondenten een
beperkte hoeveelheid tijd ter beschikking staan en er een beperkte onderzoekstijd is, is het aangepaste
model niet meer voorgelegd aan de respondenten ter validatie.

Respondenten
De geselecteerde respondenten zijn weergegeven in tabel 5.2. Tijdens het interview zijn vragen
gesteld over hoelang de respondent werkzaam is bij de casusorganisatie en hoelang in de huidige
functie. Daarnaast is ook gevraagd naar een korte beschrijving van de functie om te beoordelen of
de respondent voldoet aan de selectiecriteria die zijn opgenomen in tabel 4.2.
Tabel 5-2 Detailinformatie van de respondenten
Nr

Functie

Jaren werkzaam
organisatie

Jaren werkzaam in deze
functie

Voldoet aan selectiecriteria
(tabel 4.2)

R1

Senior category manager

8,5 jaar

8,5 jaar

1,2,3,4

R2
R3
R4
R5
R6
R7

Bedrijfsarchitect
Adviseur Inkoop
Manager Informatievoorziening
Regisseur documentmanagement
Adviseur facilitair bedrijf
Programmamanager

30 jaar
9 jaar
3,5 jaar
15 jaar
6 jaar
41,5 jaar

10 jaar
9 jaar
1 jaar
2 jaar
6 jaar
2,5 jaar

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

5.2. Overzicht resultaten
5.2.1. Valideren groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
‘’Het model geeft wel degelijk een goed inzicht in hoe bewust ben je van groene IT op verschillende
niveaus ‘’ geeft R7 aan. R3 geeft verder aan dat de opbouw en de onderlinge relaties goed zijn
weergegeven: ‘’ De onderlinge relaties zie je heel goed door de domeinen en vervolgens de attributen
en componenten. Door de logische opbouw zie je dat elk element vanuit een bepaald perspectief
logisch wordt benaderd. Het is zo compleet, je kan sub nuances aanbrengen maar dit voegt niks toe.’’
R2 geeft nog wel de suggestie om te beoordelen of het model wel consistent is ingevuld
controlevragen in het model in te bouwen: ‘’Wellicht een soort van controlevragen inbouwen.
Vierkants controle, hierdoor krijg je in je vragenlijst een controle of het wel consistent is.’’
Een overzicht van de antwoorden van de respondenten over het valideren van het model is
opgenomen in bijlage 12. Tabel 5-3 geeft een overzicht van alle wijzigingen aan het groene ITvolwassenheidsmodel voor verzekeraars die zijn benoemd door de zeven respondenten tijdens de
interviews. Hierna worden deze wijzigingen onderbouwd aan de hand van uitspraken van de
respondenten.
Tabel 5-3 Door de respondenten benoemde wijzigingen van het groene IT-volwassenheidsmodel
Nr
1
2

Onderwerp
Attribuut
Attribuut

3
4
5
6
7
8

Attribuut
Attribuut
Attribuut
Attribuut
Attribuut
Component

9

Component

Verandering
Attribuut telewerken hernoemen naar hybride werken
Toevoegen van attribuut cloud in het tweede domein. Component 'In hoeverre
draagt cloud bij aan het vervangen van inkopen op basis van piekmomenten naar
pay per use’ en component 'In hoeverre heb je aandacht voor automatische
schaling?' toevoegen.
Samenvoegen attributen werkplek in het tweede domein
Attributen over datacentrum opdelen in housing en hosting
Attributen IT-apparatuur en storage samenvoegen tot attribuut data storage
In domein 'Vergroenen van IT’ een verdieping maken over de leveranciers
Samenvoegen eigen datacenter en ingekochte datacentrumcapaciteit.
In de componenten van het datacentrum splitsing maken tussen eigen
datacentrum en ingekochte datacentrumcapaciteiten
Component strategie toevoegen onder attribuut attitude
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Bron
R6
R1, R2, R7

R5, R6
R2
R1
R4
R1
R2
R4

10

Component

11
12

Component
Component

13

Component

14

Component

15

Component

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Component
Volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsniveaus
Bruikbaarheid
Bruikbaarheid
Bruikbaarheid
Bruikbaarheid

Component '’Het gebruik van evoko schermpjes, als je niet je aanwezigheid
bevestigd wordt de vergaderruimte weer vrijgegeven na x minuten' toevoegen
onder attribuut ruimtegebruik verminderen
Component shared data toevoegen onder attribuut dematerialisatie door IT
Component ’In hoeverre facilitair je het papierloos werken door middel van
tooling et cetera' toevoegen onder attribuut Dematerialisatie door IT
Component 'Is het gebouw en IT zo ingericht dat er flexibel gebruik gemaakt kan
worden van digitale samenwerkingsmiddelen in de ruimtes en kan de indeling
worden afgestemd op werktype?' toevoegen onder het attribuut Verminderen
van ruimtegebruik door IT
Toelichting van de component big data analytical platform aanpassen. Het gaat
om het benutten van het platform door middel van data-analyse om de primaire
processen te verbeteren.
Component duurzaam bewuste zorginkoop toevoegen aan het vierde domein, Ehealth valt hieronder.
E-health hernoemen naar stimuleren E-health
Een toelichting toevoegen op de volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsniveaus in het Nederlands
Optie 'niet van toepassing' bij de volwassenheidsniveaus toevoegen
Commentaarveld toevoegen zodat de score kan worden toegelicht
Herhalen van de scorebalk bovenaan de pagina
Model in een web-gebaseerde tool maken
Voorafgaand aan invullen model uitleg geven over Groene IT
Controlevragen inbouwen om te beoordelen of het model consistent is ingevuld

R2

R2
R2
R2

R1, R4

R4
R1
R2, R3, R4, R5, R6
R1, R5
R1
R1
R1, R2, R6, R7
R3, R4, R5, R6
R5
R2

Domeinen
De domeinen worden als goed ervaren door de respondenten. Zo zegt R2: ‘’Dit is een heldere
opdeling‘’ en R7: ‘’ Ja logische indeling.’’ R6 geeft ook nog specifiek aan dat het domein specifiek
voor verzekeraars ook goed is: ‘’De diverse onderwerpen kloppen en de vragen erbij ook. Ook goed
dat het laatste stukje specifiek voor verzekeraars met de processen erin hebt gezet. Daarin zit een
grote verwevenheid met onze IT-afdeling.’’
Attributen
Groene IT in de organisatie
De attributen van het domein ‘Groene IT in de organisatie’ zijn goed en logisch ingedeeld. R5 zegt
hierover: ‘’Logische indeling en uitsplitsing met deze onderwerpen en subonderwerpen. Je kijkt eerst
wat heb je, hoe ga je er met wet- en regelgeving mee om? Hoe wordt er in de praktijk mee
omgegaan en wordt er aandacht geschonken aan de manier waarop iets wordt ingekocht.’’ R6 vult
hierover nog het volgende aan: ‘’Goede indeling. Goed dat er scheiding is in hoe de organisatie
ertegenaan kijkt en of er beleid is. We zijn als organisatie heel governance gestuurd dus dan is het
logisch er een apart onderwerp van te maken. De praktijk is ook een apart ding hierin.’’
Vergroenen van IT
Ten eerste is het goed om te benoemen dat 44% van de vragen over domein ‘Vergoenen van IT’ zijn
beantwoord met de optie ‘weet ik niet’ zoals is te zien in figuur 5-2. Van de zeven respondenten
hebben alleen R2 en R7 dit domein ingevuld zonder de optie ‘weet ik niet’ meermaals te gebruiken.
Wat naar voren komt is dat verschillende respondenten de cloud missen als attribuut in dit domein.
Zo geeft R7 aan: ‘’ De cloud zou een extra attribuut moeten zijn, pay per use vind ik een belangrijk
ding. Op de eigen datacenters is dat vaak niet het geval en in de cloud is dat wel het geval. We willen
wel toe naar de pay per use modellen vanwege kosten. Maar indirect ga je daar ook energie
besparen. In het model vragen: In hoeverre pay per use in een schalingsmodel is opgenomen?’’ R2
merkt hierover op: ‘’ Cloud staat nu alleen bij materiaalverbruik verminderen maar ik vind cloud
eigenlijk wel een derde tak hierin. Als je cloud gebruikt koop je niet meer in op piekgebruik maar
volgens pay per use concept op basis van wat je nodig hebt. Daar zit een impliciete
vergroeningsstrategie achter. Je pieken deel je met elkaar.‘’ Tot slot heeft R1 aangegeven:’’ Je mag
wel zeggen die cloud nog wat prominenter zetten.’’
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Over de splitsing van attributen over het datacentrum in eigen datacentrum en ingekochte
datacentercapaciteiten blijken de meningen van de respondenten verdeeld. Zo geeft R4 aan: ‘’De
indeling is voor ons relevant, de vraag is hoeveel bedrijven hebben hun eigen datacentrum nog? Ons
premise-stuk hoeft niet meer. Hij is misschien niet voor iedereen relevant.’’ Ook R6 vindt de
opsplitsing logisch omdat de invloed die men heeft, verschilt tussen een eigen datacentrum of
ingekochte datacentrumcapaciteiten. R6: ‘’ Logische opsplitsing in eigen en ingekocht. Je kan daar
natuurlijk bij allebei anders mee omgaan en welke invloed die je hebt verschilt ook.’’ Ook R7 vindt de
opsplitsing wel relevant: ‘’Ik vind de splitsing wel relevant omdat er ook verzekeraars zullen zijn die
het nog wel hebben. Het zorgt voor inzicht.’’ Daarentegen geeft R1 aan: ‘’Ik zou het gewoon
samenvoegen in één attribuut, gewoon datacenter. En dan ongeacht of het het eigen datacentrum is
of inhuur, dat zou ik gewoon onder één noemer gooien. Ik zie geen toegevoegde waarde om het op
te splitsen om eerlijk te zijn.’’ R2 geeft weer een andere variant op de indeling en stelt voor om de
splitsing wellicht te maken in de componenten in plaats van in de attributen en de attributen op te
delen in housing en hosting. R2: ‘’ Ik zou de opdeling over datacentrum juist omdraaien. Je hebt
housing en of dat nou eigen is of ingekocht dat maakt denk ik niet zoveel uit. Je zou in de
componenten nog eventueel een splitsing kunnen maken tussen eigen of ingekocht. Voelt voor mij
logischer omdat eigen housing voor mijn gevoel niet meer zoveel voorkomt. En je hebt dezelfde
vraagstukken. Ik zou dan de opdeling maken in housing en hosting.’’ Over de opdeling van de
attributen van het datacentrum geeft R1 ook aan dat hij moeite heeft met de opsplitsing tussen ITapparatuur en storage. Zo zegt R1: ‘’ ik worstel een beetje met het feit dat je opsplitsing maakt
tussen IT-apparatuur en storage. Want storage is bijvoorbeeld ook gewoon apparatuur als zodanig...
Ik zou bijvoorbeeld van data Storage een apart onderwerp van maken en dan vragen: houd je
rekening bij de aanschaf van apparatuur en dergelijke met dat je gewoon een energiezuinige
oplossing vindt?’’
Over de attributen van de werkplek geven zowel R5 en R6 aan dat ze de attributen zouden
samenvoegen. R5: ‘’Samenvoegen van de onderdelen over de werkplek’’. Daarover zegt R6: ‘’ De
splitsing van onderdelen werkplek zie ik de toegevoegde waarde zie ik niet zo 1,2,3 terug. Apparatuur
en powermanagent zou ik bij elkaar zetten.’’
Tot slot geeft R4 over het domein ‘Vergroenen van IT’ nog aan:’’Wellicht kan je nog wel een
verdieping maken over de leveranciers.’’
Vergroenen van bedrijfsprocessen
De attributen van het domein ‘Vergroenen van bedrijfsprocessen’ worden door de respondenten als
logisch en goed beoordeeld. Zo geeft R4 aan: ‘’ Dit zijn logische attributen’’, R5: ‘’Ik vind hem goed
zo, duidelijk’’ en R6: ‘’Dit zijn echt wel verschillende componenten waar je met IT-ondersteuning kan
hebben. Zie ik hier zeker wel terug.’’ R1 geeft zelfs aan dat dit het belangrijkste domein is: ‘’ Ik vind
deze het belangrijkste om eerlijk te zijn. Dat heeft te maken met het feit dat je door gebruik maken
van IT en verdere digitalisering positieve impact kan hebben op de CO2 belasting en energieverbruik
en dergelijke. Daarbinnen heb je dan de keuze van oké, maar kunnen we die IT groener maken? Maar
op dit moment vind ik het digitaliseren van je bedrijfsprocessen en je communicatie en de
mogelijkheden om thuis te werken en dergelijke dat je daardoor een grotere vergroening realiseert
dan puur de focus op groene IT, heel goed.’’ Daarop vult R1 ook nog aan dat het relevanter is om IT
in te zetten om een vermindering van CO2 uitstoot en energieverbruik te realiseren dan door
energiezuinig met de IT-omgeving om te gaan. R1: ‘’ Vaak heb ik zoiets van energiezuinig met je ITomgeving omgaan kan, maar deze punten zijn gewoon veel relevanter. Van kan je door inzetten van
IT een vermindering van de CO2 uitstoot of energieverbruik realiseren.’’
Vergroenen van primaire processen van verzekeraars
De respondenten vinden de indeling van de attributen van het vierde domein ‘Vergroenen van
primaire processen van verzekeraars’ prima. R5 geeft aan: ‘’Ik zou hem niet anders indelen’’ en R7:
‘’Ik vind die indeling op zich wel prima.’’ R4 voegt daar nog aan toe dat het papier- en
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materiaalverbruik erg de processen raken van klant en operations. R4: ‘’Ik begrijp de indeling wel en
ze raken erg de K&O-processen met papier- en materiaalverbruik.’’
Componenten
Groene IT in de organisatie
De componenten van het domein ‘Groene IT in de organisatie’ zijn volgens de respondenten goede
en logische componenten. R7 geeft over de componenten van het attribuut ‘policy’ aan: ‘’ Vind ik
wel heel goed.’’ Over de componenten van governance zegt R7: ‘’ De stellingen en indeling zijn goed
en ik herken ze wel.’’ Over de componenten van het attribuut ‘attitude’ geeft R5 aan: ‘’zijn logische
componenten. Zijn allemaal onderwerpen, als je daarnaar gaat kijken ten aanzien van groene IT
waar je als organisatie naar moet kijken. Is het schadelijk, waardoor en wat kunnen we doen om dat
zo weinig mogelijk te laten zijn.’’ R4 geeft wel aan onder het attribuut attitude een component
‘strategie te missen’. R4: ‘’ Ik zou strategie als component onder attitude toevoegen. Beleidsstukken
schrijf je naar aanleiding van wat je strategie is. Je gaat niet zomaar beleid maken. Het is een borging
van de attitude, zit in de strategie. Strategie kan zich doorvertalen naar beleidsstukken en daarop
weer de governance die je neerzet.’’
Vergroenen van IT
R2 geeft voor het attribuut ‘cloud’ aan welke componenten hieronder relevant zouden zijn. R2:
‘’Onder attribuut cloud zou ik de volgende componenten toevoegen: In hoeverre draagt cloud bij aan
het vervangen van inkopen op basis van piekmomenten naar pay per use? In hoeverre heb je
aandacht voor automatische schaling?’’ Er zijn door de respondenten geen verdere aanpassingen
benoemt over de componenten van het domein ‘Vergroenen van IT’.
Vergroenen van bedrijfsprocessen
Respondent R2 geeft meerdere aanpassingen voor de componenten van het domein ‘Vergroenen
van bedrijfsprocessen’. Als eerste wordt een extra component onder het verminderen van
ruimtegebruik benoemd, R2: ‘’Het gebruik van Evoko schermpjes, als je niet je aanwezigheid
bevestigd wordt de vergaderruimte weer vrijgegeven na x minuten.’’ Daarnaast geeft R2 aan dat er
steeds meer gebruik wordt gemaakt van shared data en dat dit een component zou kunnen zijn.
Hierdoor wordt de data maar éénmaal opgeslagen en scheelt dit dus energie en apparatuur. R2:’’
Voor datagedrevenheid en data analytics maak je meer gebruik van externe bronnen die eigenlijk
niet van jou zijn (shared data), zodat je de data niet naar je toe hoeft te halen. Dit kan door middel
van bijvoorbeeld community cloud. Confidential ledger, nieuwe technieken waarbij je data van
verschillende bedrijven combineert maar wel anoniem houdt. Hierbij hoef je maar eenmaal de data
op te slaan en scheelt dit in energie maar ook in apparatuur en dergelijke.’’ Tevens geeft R2 aan dat
het papierloos werken moet worden gefaciliteerd door bijvoorbeeld een goede pdf-reader of grote
schermen waarop je goed kan lezen. De component die moet worden toegevoegd is volgens R2: ‘’In
hoeverre faciliteer je het papierloos werken door middel van tooling et cetera?’’ Tot slot geeft R2
over het inzetten van digitale samenwerkingsmiddelen aan: ‘’ Hoe kun je een gebouw en IT zo
inrichten dat je er makkelijk flexibel gebruik van kan maken en de ruimte indeling afstemmen op
werktype zoals bv stand-up ruimte?’’ Naast een goed reserveringssysteem voor werkplekken moeten
de werkplekken voorzien zijn van goede digitale samenwerkingsmiddelen zodat het ruimtegebruik
kan worden afgestemd op het werktype.
Vergroenen van primaire processen van verzekeraars
Er is door verschillende respondenten feedback gegeven op de component ‘big data analytical
platform’. R4 geeft hierover aan dat het meer gaat om het gebruik van data om de primaire
processen te verduurzamen. R4: ‘’ Het is maar net hoe je je dataplatform benut. De vraag is niet of je
het hebt maar meer over het benutten. Meer gaan richting: data worden gebruikt om de primaire
processen te verduurzamen. Dan zou je het los kunnen trekken van het platform en gaat dan meer
over het tweede gedeelte van je stuk. En het doel waarvoor je de data gebruikt, eigenlijk de data29

analyse. Data-analyse wordt in gezet om de primaire processen te verduurzamen.’’ Daarnaast geeft
R7 aan: ‘’ Ik vind dit een hele relevante vraag.’’ Tot slot geeft R1 aan: ‘’Ik worstel met relatie tussen
groene IT en big data analytical platform. De digitalisering is veel breder dan data intelligence, wat
wil je hiermee beogen? De gegevens gebruik je in je data intelligence met betrekking tot
verduurzaming? Dan heb je datawarehouse nodig op het gebied van energieverbruik. Het
verzamelen van informatie zodat je kan sturen op vergroening.’’ Deze component is toegevoegd om
door een big data analytical platform (IT) in te zetten de primaire processen van verzekeraars te
optimaliseren. Uit de reactie van R1 blijkt dat dit niet duidelijk uit de omschrijving naar voren komt.
Ook uit de reactie van R4 is op te maken dat de omschrijving nog niet duidelijk genoeg is. Het gaat
om het benutten van het platform door middel van data-analyse om de primaire processen te
verbeteren.
Daarnaast worden er verschillende uitspraken gedaan over de component E-health. Zo geeft R1 aan:
‘’E-health is absoluut relevant en ook op gebied van vermindering van reisbewegingen voor
patiënten. Maar wij als verzekeraar kunnen ze alleen stimuleren. Wij kunnen het niet inzetten. Maar
het is dus zorgaanbieder die dat eventueel moet gaan inzetten.’’ R4 geeft aan dat deze component
indirect is en dat deze meer gaat over bewuste zorginkoop en dan valt E-health daaronder. R4: ‘’De
component E-health is wat indirect. Gaat om hoe jij als partij probeert verduurzaming bij externe
partijen, in dit geval zorgaanbieders, te realiseren. Dat raakt waarde gerichte zorginkoop maar dan
op een andere manier. Duurzaam bewuste zorginkoop zou je kunnen introduceren als component. Is
wel lastig maar kan je wel wat mee. Is duurzaamheid een thema bij de gesprekken die we voeren met
zorgaanbieders? Dan valt E-health daaronder.’’
Tot slot benoemt R3 dat de component ‘cloudgebaseerde technologieplatform’ erg breed is en zich
afvraagt wat er precies mee wordt bedoeld en wat het omvat. R3: ‘’Laatste component over de
cloudgebaseerde technologieplatforms, wat is dat omvattend? Wat bedoel je daarmee? In je model
veel specifieke dingen en deze was heel breed. Wat versta je hieronder? Gekke afsluiting van de lijst.’’
Volwassenheidsniveaus
De respondenten vinden de volwassenheidsniveaus goed bruikbaar. R4 geeft daarnaast aan: ‘’ Weet
niet was ook zeker bruikbaar.’’ Uit figuur 5-1 blijkt dat de respondenten ook veelvuldig gebruik
hebben gemaakt van deze optie.

Figuur 5-1 Het percentage vragen dat is beantwoord met ‘weet ik niet’ opgesplitst per domein
Wel geven respondenten R2, R3, R4, R5 en R6 aan dat ze een toelichting missen op de
volwassenheidsniveaus. Zo zegt R6: ‘’ Ik miste een omschrijving over de niveaus’’, R2: ‘’ de
beschrijving, heb ik zelf opgezocht, dit zou je nog kunnen toevoegen ‘’ en R3 ‘’ Ja, mits toegelicht wat
elk niveau inhoudt.’’ Daarnaast geven R1 en R5 aan dat ze het graag in het Nederlands zouden willen
zien. R1: ‘’Ik zou alles in Nederland houden’’, R5 bevestigt dit met: ‘’In het Nederlands en tabel met
uitleg toevoegen.’’
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Ook wordt er aangegeven door R1: ‘’ Ik zou de optie ‘niet van toepassing’ willen zien en misschien
een stukje commentaarveld.’’ De respondent geeft dus aan een extra optie ‘niet van toepassing’ in
het model te willen hebben en misschien ook wel een veld waarin commentaar kan worden
opgeschreven. Dit is naar aanleiding van het eerste interview verder onderzocht bij de andere
respondenten. R3 geeft aan de optie ‘niet van toepassing’ niet toe te voegen. R3: ‘’ Ik zou geen optie
niet van toepassing toevoegen, aangezien alle onderdelen wel relevant zijn, als je iets nog niet hebt
kan het wel interessant zijn om te zien waarmee je rekening kan/moet houden’’. Ook wordt dit
bevestigd door R5: ‘’ Ik mis geen hokje ‘niet van toepassing’ alles moet van toepassing zijn.’’ Bij het
invullen van het model hebben respondenten R1 en R7 in het hokje van de optie ‘weet ik niet’ de
tekst geschreven ‘n.v.t.’.

5.2.2. Bruikbaarheid groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
Een overzicht van de antwoorden van de respondenten over de bruikbaarheid van het model is
opgenomen in bijlage 13. De citaten die worden gebruikt over de bruikbaarheid en validiteit van het
model zijn opgenomen in bijlage 14.
Eenvoudig in gebruik
Over de bruikbaarheid van het model geven R1, R2, R6 en R7 aan dat het handig zou zijn om de
bovenste scorebalk te herhalen op elke pagina. Zo gaf R1 als antwoord op de vraag of het model
eenvoudig in gebruik is: ‘’Ja met uitzondering van dat ik soms als je een beetje onderaan het worddocument zit dat je de verschillende scores niet meer kon zien’’. Hiervoor worden ook al oplossingen
aangedragen door verschillende respondenten, zo zegt R2 je kan: ‘’in Excel de balk vastzetten dan
kan je wel door scrollen, dan heb je de schaalverdeling bij de hand.’’
Tevens komt naar voren dat bijvoorbeeld een web gebaseerde tool nog mooier zou zijn volgens R3,
R4, R5 en R6. R5 geeft hierbij zelfs aan: ‘’Ik zou er een soort interactieve lijst van maken. Je kan
hierbij dan een stappenplan maken waarbij je mensen er doorheen begeleid. Dan kan je tussendoor
ook uitleg toevoegen en de juiste vragen bij die persoon neerleggen’’. Ook geeft R3 aan: ‘’door
bijvoorbeeld tussendoor tips te geven op basis van het antwoord krijg je meer interactie met de
gebruiker’’. Tot slot geeft R5 aan dat er eerst uitleg zou moeten worden gegeven voorafgaand aan
het invullen van het model voor bewustwording. R5: ‘’Ik zou eerst een uitleg geven over groene IT,
dus een stuk bewustwording.’’
Rollen
Zes van de zeven respondenten geven aan dat er meerdere rollen nodig zijn om het model in te
vullen. Welke rollen dit zouden moeten zijn, daar verschillende respondenten over van mening. Zo
geeft R1 aan: ‘’ Ik denk dat het de combinatie moet zijn van eigenlijk drie rollen. IT dus mensen die
echt weer op de operatie zitten met het datacenter, bijvoorbeeld facilitair en inkoop. Ik denk dat dat
de drie rollen zijn die je eigenlijk zou moeten meenemen’’. R2 geeft een splitsing van twee rollen aan
namelijk: ’’Inrichting en opzet-onderdelen bij Manager operations. Kader gevende kant door
architect of beleidsmakers kant.’’. R4 geeft aan dat het model moet worden gevuld door een:
‘’Combinatie van P&O, facilitair en IT zelf’’. R3 geeft aan dat naast dat er meerdere partijen nodig
zijn: ‘’ Wel kan één iemand de input coördineren’’. R5 benoemt zelfs: ‘’ik zou de lijst meerdere keren
laten invullen op verschillende afdelingen en daar een gemiddelde van nemen’’. R6 geeft aan dat
naast de verschillende rollen die nodig zijn voor de verschillende onderdelen van het model: ‘’het
zou ook goed zijn gewoon door medewerkers te laten invullen ook voor een stukje bewustwording’’.
Daarentegen geeft R7 aan dat er wel bepaalde rollen zijn die het model zouden moeten kunnen
invullen: ‘’ Ik zou in ieder geval de afdeling strategie waar de enterprise architect zit vragen. Je kan
ook nog denken aan een domein architect of solution architect binnen IVOPS. Zij zouden het model
helemaal moeten kunnen invullen‘’.
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Onderdelen anno 2022 niet relevant of accuraat
Alle respondenten geven aan dat de onderdelen anno 2022 relevant en accuraat zijn. R3: ‘’Het is
breed aangevlogen en compleet, ondanks dat er misschien nieuwe oplossingen in de techniek zijn je
met deze vragen wel het beeld kunt vormen’’. Er wordt door R2 en R7 wel een kanttekening
geplaatst bij het eigen datacenter. Zo geeft R2 aan: ‘’Eigen datacenter wordt wel steeds minder heb
ik het idee’’. R7 geeft hierover aan: ‘’Voor ons is dat vooral het eigen datacenter. Maar ik kan het
niet beoordelen voor een andere verzekeraar dus ik zou hem er gewoon inlaten’’. Tot slot benoemd
R6 nog dat telewerken een verouderde term is en zegt: ‘’ Telewerken zou ik hybride werken
noemen’’.
Model komende jaren bruikbaar
Alle respondenten geven aan dat zij het model voor komende jaren ook bruikbaar vinden. R1: ’’Ik
verwacht niet dat er drastische veranderingen zijn in de IT-oplossingen als zodanig’’. Ook geeft R6
aan: ‘’als ik kijk naar vergroenen van bedrijfsprocessen, dat is voor aankomende periode actueel
aangezien er redelijk algemeen grote termen gebruikt zijn’’. Respondenten R1, R4 en R7 geven wel
aan dat er steeds meer een beweging is naar de cloud en dat de cloud prominenter mag worden
neergezet in het model. R1: ‘’ Je mag wel die cloud nog wat prominenter zetten. Dat is natuurlijk
wel een grote shift in de IT op dit moment’’. Daarnaast geeft R7 aan: ‘’In deze huidige tijdgeest
iedereen in bezig met cloud. Kijk goed naar de beweegreden voor cloud.’’

5.2.3. Inzichten groene IT bij de casusorganisatie
Het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is door alle zeven respondenten ingevuld. In
bijlage 15 staan de citaten die worden gebruikt om de stand van zaken van groene IT in de
casusorganisatie te onderbouwen. In bijlage 16 is een overzicht opgenomen van de resultaten van
alle ingevulde modellen.
In figuur 5-2 is de gemiddelde score van de zeven respondenten per domeinen weergegeven.
Hierin is te zien dat de eerste twee domeinen lager scoren dan het derde en vierde domein.

Figuur 5-2 De gemiddelde score van de zeven respondenten per domein
Domein 1 Groene IT in de organisatie
Uit figuur 5-2 blijkt dat de gemiddelde score op dit domein 2,3 is. In figuur 5-3 is te zien welke score
elke respondent geeft op het eerste domein. Hierin is te zien dat R2 en R4 deze dimensie een hele
lage score geven en R6 juist een hoge beoordeling geeft. Daarnaast blijkt uit figuur 5-1 dat 20% van
de vragen over het eerste domein door de respondenten beantwoord zijn met ‘weet ik niet’.
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Figuur 5-1 Score per respondent op het eerste domein: Groene IT in de organisatie

Groene IT geen thema is bij de casusorganisatie geeft R4 aan:’’ Groene IT ik heb het letterlijk in het
MT gehoord is gewoon niet per se een thema bij <naam casusorganisatie>.’’ Daarnaast benoemt R4:
‘’Ik heb niet het idee dat wij veel aan groene IT doen. Laat staan bewust eraan doen.’’ Over groene
IT in de organisatie zegt R2 het volgende: ‘’ <Naam casusorganisatie> wil graag uitstralen qua
reputatie en MVO dat wij een hele betrokken onderneming zijn, of het nou op het gebied van
gezondheid is of milieu. Een gezond milieu betekent gezonde mensen. In ons beleid en visie hebben
we dit hoog in het vaandel staan. Op een aantal onderdelen hebben we er ook veel aandacht voor en
in zekere mate ook beleid. Maar dit is vooral vanuit de bedrijfskant en facilitaire kant. De IT-kant is
zwaar onderbelicht.’’ R7 geeft aan dat ook op het gebied van inkoop er geen voorwaarden worden
meegenomen op het gebied van groene IT: ‘’ Over de inkoop zelf, ik zit bij veel sessie met
leveranciers bijvoorbeeld requirements op te stellen ook vanuit de IT maar het zijn allemaal
technische en procesmatige requirements. Nergens is een paragraaf opgenomen over green IT.’’
R1 verteld dat MVO op de kalender is gezet en dat de organisatie bezig is om MVO-beleid op te
stellen: ‘’ MVO is ook op de kalender gezet bij <Naam casusorganisatie>. Er worden absoluut stappen
gemaakt. En wij zijn nu ook net bezig om, zeg maar ook wel een beetje MVO-beleid op te stellen
waar <naam medewerker> ook mee bezig is.’’ Daarnaast geeft R2 aan: ‘’Aan de beleidskant staan we
er goed voor maar het handelen en doen scoren we nu niet heel goed.’’ R7 geeft ook aan dat
momenteel er geen initiatieven zijn met relatie tot groene IT: ‘’ Ik heb nog gekeken naar het jaarplan
van <Naam casusorganisatie>, ik heb gezocht op groen en duurzaam. Groen kwam niet voor en
duurzaam kwam twee keer voor en die kon ik niet linken aan Green IT. Met het oog op MVO zijn we
bezig met leefkracht, <gezondheidsapp> dus veel initiatieven maar niet in relatie tot groene IT.’’
In de strategie van de casusorganisatie is opgenomen dat het een doel is om financieel duurzaam en
in control te zijn. R6: ‘’ In onze strategie doel 5 is dat we een financieel duurzaam en in control willen
zijn. We hebben een duurzaamheidsbeleid met een aantal pijlers onder andere de duurzame
bedrijfsvoering waar dit onderwerp denk ik onder hoort en ik denk daar zit IT helemaal niet tussen,
dat is alleen maar facilitair gerelateerd. Er komt niks over de Informatievoorziening-afdeling terug.’’
Over de governance geeft R7 aan: ‘’ Ik herken hier niks in wat wij ook maar in een jaarplan hebben
staan.’’ Over de interne voorlichting zegt R5: ‘’Ik zie het nooit voorbij komen.’’ Daarnaast geeft R4
aan dat het niet altijd inzichtelijk is dat er in de besluitvorming rekening wordt gehouden met de
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categorieën die in het model zijn benoemd. R4: ‘’ Toen ik jouw vragenlijst zag dacht ik, dat zijn wel
hele logische categorieën, maar voor mij is het niet altijd even inzichtelijk en al helemaal niet in
besluitvorming dat wij met die categorieën ook rekening houden.’’
Tot slot geeft R6 aan dat de bewustwording van de medewerkers een onderbelicht onderwerp is. R6
zegt: ‘’De bewustwording van medewerkers is belangrijk. Jouw manier van werken kan bijdragen aan
een groene IT. Dat is onderbelicht onderwerp.’’
Domein 2 Vergroenen van IT
De gemiddelde score op dit domein is 2,4 zoals is weergegeven in figuur 5-2. Zoals al eerder is
benoemd, 44% van de vragen over dit domein zijn beantwoord met de optie ‘weet ik niet’ zoals blijkt
uit figuur 5-1. Alleen R2 en R7 hebben dit domein ingevuld zonder de optie ‘weet ik niet’ meermaals
te gebruiken. R4 geeft aan: ‘’ ik op veel vragen geen antwoord kon geven omdat dit extern ligt.’’
In figuur 5-4 is te zien dat R1 en R2 een lage score geven en R3 en R5 juist een hoge score. De score
van R2 en R7, de respondenten die dus beide het gehele domein konden invullen, hebben een score
gegeven die bij elkaar in de buurt ligt namelijk 1,3 voor R2 en 1,9 voor R7.

Figuur 5-2 Score per respondent op het tweede domein: Vergroenen van IT

Over het datacentrum heeft R7 veel toelichting gegeven. R7: ‘’ We hebben vanuit de architectuur van
de datacenters gezegd van is het nog wel verstandig om zelf datacenters te beheersen. In de
architectuur is gezegd van we kunnen daarmee een goede start maken naar een veiligere en
robuuste omgeving, duurzamer vraag ik mij af. Er is wel gezegd van dan kunnen we de boel gewoon
inkopen en geen zorgen meer over stroomkosten, de stroomkosten zijn ook flink naar beneden
gegaan omdat we veel minder op locatie hebben staan. Ook in het nieuwe datacenter hebben we
veel minder apparatuur staan dus er zit wel een gedachte achter maar dat is niet direct verwoord
van dan is onze green IT-footprint daar ook mee gediend. Het is meer een kostenafweging dan ook
de groene gedachte erachter.’’ Momenteel zit de casusorganisatie nog in een transitie als het gaat
om de eigen datacenters, R7: ‘’ We zitten nog in een transitie wat betreft onze eigen datacenters, het
grootste gedeelte is wel over, we zijn nu bezig met het optuigen van een uitwijk datacenter in
Almere, de basisinfrastructuur staat er. Er zijn een aantal zaken die staan nog in het datacenter van
Groningen. Dat is afgebouwd, master equipmentroom is geworden tot een satelite equipmentroom.
Dat is om zo’n locatie te faciliteren. De airco en dubbele voedingen zijn allemaal afgebouwd. Er zit
wel degelijk een footprint van minder energie gebruiken en dat zien we ook weer terug in de kosten.’’
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De organisatie is steeds meer bezig om eigen apparatuur te kopen en te laten beheren door een
derde partij. Hieraan worden criteria gesteld. R7: ‘’ In de opslag passen wij wel redundantie toe daar
hebben we R.A.I.D.-systemen voor bedacht. Hoe redundant zijn de schijven uitgevoerd, we kijken wel
welk naar welk R.A.I.D.-niveau erin zit. In onze opslag is het R.A.I.D. 6, we gaan zo efficiënt mogelijk
om met de redundantie en daarnaast is ook deduplicatie mogelijk, dat scheelt enorm veel capaciteit.
Ook hiervoor geldt niet direct voor de groene IT maar wel om kosten te besparen.’’ Tot slot geeft de
R7 aan dat we verbruik van CPU’s kunnen op- en afschalen van een datacenter dat in Frankfurt staat.
R1 verteld over het datacentrum: ‘’Wij kopen housing in dus we hebben geen datacenter, we kopen
het in. Wij zetten zelf al wat apparatuur daar in het datacenter en wij betalen ook per megawattuur
dergelijke of kilowattuur die wij gebruiken, dat dat wel, maar doen we een actieve monitoring op?
Niet dat ik weet.’’
Over het netwerk geeft R7 aan: ‘’ ik kan hier alleen maar van zeggen dat ik hier absoluut niet bewust
mee bezig ben en dus ook niet weet wat de mogelijkheden zijn.’’ Ook op het gebied van software zijn
we niet met groene IT bezig volgens R7: ‘’ Ik heb er geen weet van dat we daar bezig zijn met groene
dingen. Bij inkoop zou het een requirement moeten zijn maar dat is het niet. Er is geen beleid voor.’’
De casusorganisatie is bezig met een beweging naar de cloud. R2: ‘’ Onbewust doen we wel goede
dingen zoals bv de beweging naar de cloud maar dat doen we niet primair vanuit groen beleid maar
meer vanuit omdat het ons flexibeler en sneller maakt.’’ R7 bevestigd deze beweging: ‘’ Wij zitten in
ieder geval in een hele grote transitie naar de cloud en naar datacenters die wij niet meer zelf
beheren. Ik zou bijna zeggen het is niet meer van deze tijd als verzekeraars zelf zulke grote eigen
datacenters hebben. Ze zouden op zijn minst bezig moeten zijn met een transitie.’’
Wat betreft de monitoring geeft R6 aan: ‘’ We krijgen de energiecijfers van externe datacenters en
deze pakken wij mee in het maken van de jaarlijkse CO2-footprint van <naam casusorganisatie>.
Verder doen wij niet iets actiefs met deze data. We zien het en constateren het, maar we sturen er
niet op.’’ Daarnaast geeft R6 aan: ‘’ Wij houden het energieverbruik van onze panden hoog-over bij.
Wij weten hoeveel stroom er in het gehele pand wordt gebruikt maar niet specifiek voor bepaalde
apparatuur.’’
Over de apparatuur op de werkplek zegt R1: ‘’Het beleid binnen <Naam casusorganisatie> is niet zo
van, wij gaan minder devices uitgeven om energie te besparen is de insteek in feite, iedereen moet
gewoon goed kunnen werken.’’ R7 vult aan dat we dit wel doen maar niet bewust: ‘’ We doen dit wel
maar niet bewust. Onze medewerkers van het callcenter hadden mooie i-Phones maar achteraf bleek
dat met microsip die kan je koppelen aan je desktop of laptop en dan bel je gewoon over internet.
Daarmee heb je dus minder telefoons nodig. Een headset is genoeg. Ook hiervoor geldt kosten eerst
en daarna de groene IT voordelen.’’ R5 zegt: ‘’ We houden het minimaal volgens mij en je moet ook
een goede reden aangeven als je iets wilt vervangen.’’ Over de printer op de werkplek verteld R7: ‘’
Wat ik hiervan weet is dat de apparaten om de haverklap op stand-by gaan dus dat
powermanagement zit er wel op. We hebben nu net een nieuwe werkplekleverancier en hebben ook
de vraag gesteld hoe gaan we om met de kantoorprinters? Er is geen keihard uitgesproken
paperlesspolicy.’’ Ook wordt er aandacht besteed aan powermanagement op de werkplek, R7: ‘’
Daar wordt wel aandacht aan besteed om het te doen. Of het ook daadwerkelijk gebeurt vraag ik mij
af. OP de kantoren is het strenger dan thuis.’’
Domein 3 Vergroenen van bedrijfsprocessen
De gemiddelde score op dit domein is 4 zoals blijkt uit figuur 5-2. Uit figuur 5-5 blijkt dat de scores
van de respondenten minder uit elkaar liggen dan op de voorgaande domeinen. Er is voor dit
domein ook slechts éénmaal de optie ‘weet ik niet’ ingevuld.
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Figuur 5-3 Score per respondent op het derde domein: Vergroenen van bedrijfsprocessen

R5 geeft over telewerken aan: ‘’Ik denk dat dat heel goed gaat en dat we daar optimaal mee bezig
zijn.’’ R7 bevestigd dat het telewerken goed gaat maar dat dit is veroorzaakt door de coronacrisis en
niet bewust wordt gedaan vanwege groene IT. R7: ‘’ Wij hebben teams en we kunnen goed werken
maar niet gerelateerd aan het vergroenen van het komt puur doordat we de coronacrisis hebben
gehad. We hebben het niet bewust gedaan vanwege groene IT. Onze CEO heeft zelfs gezegd ik verbaas
me erover dat we op deze manier toch kunnen werken. Eigenlijk is het tegendeel bewezen. Achteraf
blijkt dat thuiswerken een goede oplossing is. Kan je heel hybride doen.’’ R6 vult over telewerken nog
aan: ‘’Merk dat er een grote kennisgap is tussen collega’s over de mogelijkheden van het hybride
werken. Hoe kan je dingen op de beste manier doen?’’ Uit het antwoord van R6 blijkt dat de
medewerkers van zorginkoop en zorgkantoor weinig gebruik maken van telewerken:’’ Zorginkoop en
zorgkantoor daarvan gaan de mensen ook heel veel langs bij de klanten om te kijken hoe bijvoorbeeld
zit met het PGB.’’
R1 en R6 geven beiden aan dat het facilitair bedrijf ISO14001 is gecertificeerd. R1: ‘’Kijk niet voor niks
dat dat… facilitair, zeg maar ISO 14.001 gecertificeerd is. Dus dat is met en wij op dit moment ook
bezig zijn met het vernieuwen van het gebouwbeheersysteem. Maar je merkt zelf ook dat als je op
kantoor komt dan als je een ruimte inloopt, dan gaat licht dalen.’’ R6 geeft aan: ‘’ Daarnaast ben ik
milieufunctionaris, waardoor we als facilitair bedrijf ISO14001 met CO2 reductiemanagement
certificaat gecertificeerd zijn. Dus als afdeling veel met milieu en energie bezig.’’ Wel blijkt dat smart
building nog in kinderschoenen staat, R6: ‘’ Dat staat eigenlijk nog steeds redelijk in de
kinderschoenen, het is iets wat nog heel erg in ontwikkeling is. We hebben wel systemen waarmee
we energieverbruik verminderen maar dit kan nog veel beter. We hebben wel in de panden als je te
lang niet beweegt gaat de verlichting uit. We hebben ook over alle drie de panden een bepaald
systeem uitgerold, die meekijkt van he hoe kan ik het systeem zo efficiënt mogelijk inrichten
gebaseerd op de buitentemperatuur.’’
Als het gaat om dematerialisatie, dus minder papier en minder printers, zegt R7 over papier:
‘’Minder papier is wel de bedoeling daar zijn ook de intenties voor uitgesproken. Ik zie ook dat er
minder papier wordt gebruikt maar of dat te koppelen is aan het beleid weet ik niet, dat is ook iets
van facilitair.’’ Daarnaast geeft R2 aan: ‘’Door twee jaar thuis zitten doen we veel meer digitaal. Niet
alles wordt meer geprint.’’
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Domein 4 Vergroenen van primaire processen van verzekeraars
Dit domein heeft de hoogste score behaalt namelijk een score van 4,3 , zie figuur 5-2. De laagste
score is 3,1 en de hoogste score heeft de maximale score van 5 blijkt uit figuur 5-6. 25% van de
vragen is beantwoord met de optie ‘weet ik niet’, zie figuur 5-1.

Figuur 5-4 Score per respondent op het vierde domein: Vergroenen van primaire processen van verzekeraars

Over het eerste attribuut reisbewegingen verminderen geven R5 en R6 aan dat de winkels zijn
gesloten. R6: ‘’Wij hebben binnen <Naam casusorganisatie> de reisbewegingen überhaupt niet meer
omdat alle winkels zijn gesloten en we alleen nog maar een kantoorfunctie hebben.’’ R5: ‘’ Ze hebben
natuurlijk heel veel winkels gesloten van <Naam casusorganisatie>, dat gaat nu allemaal digitaal.’’
R1 geeft aan dat E-health initiatieven worden gestimuleerd maar het niet zelf kunnen inzetten: ‘’ Wij
stimuleren E-health initiatieven. Maar het is dus zorgaanbieder die dat eventueel, nou die dat moet
gaan inzetten.’’
R4 geeft over het big data analytical platform aan: ‘’ Dat wij het hebben ja of wij bouwen het nu.’’
Respondent R5 heeft veel expertise op gebied van het papierverbruik verminderen en vertelt er veel
over, R5: ‘’Volgens mij gaat 70% digitaal en 30% fysiek. Wij sturen vanuit de afdeling op zoveel
mogelijk digitaal en wat kan er digitaal.’’ Over de brieven zegt R5: ‘’Klopt, we stellen ze digitaal ter
beschikking en verspreid ze ook digitaal maar sommige mensen willen daar niet in mee. Voor
degenen die dat wel willen werkt dit optimaal.’’ Over de digitale polis geeft R5 aan: ‘’ Dat kan nog
beter want ze moeten andere klanten er ook in meetrekken en zeggen van joh we stellen het alleen
nog maar digitaal ter beschikking.’’ De E-facturatie is ingeregeld maar niet iedereen maakt daar
gebruik van geeft R5 aan: ‘’Dat hebben ze ook allemaal ingeregeld maar nog steeds doen heel veel
mensen dat niet. Die sturen het gewoon fysiek op. Daar kan nog een slag in worden gemaakt.’’ Tot
slot geeft R5 over het promotiemateriaal aan: ‘’ Eerst werden er posters en flyers gemaakt dat is wel
echt verminderd, visitekaartjes doen we niet meer, maar we krijgen bijvoorbeeld wel weer een
kerstspecial op papier. Als er een bestelling wordt gedaan kaarten we het aan en maken we mensen
bewust van joh is het niet handig om het digitaal te doen? Wat ik weet is dat de directie en ook
corporate dan zegt dat er meerwaarde aan zit als je het fysiek of persoonlijk dan naar iemand
toestuurt.’’ R6 geeft over het papierverbruik verminderen aan: ‘’ We krijgen nu nog veel verzoeken
om dingen op papier te verstrekken dat je denk hoezo dat kan toch allemaal digitaal hoezo gaan we
over op papier?’’ R7 vult aan dat we een opslagsysteem hebben waar alle correspondentie in wordt
opgeslagen: ‘’We hebben een digitaal systeem TCP, een soort opslagsysteem waar alle pdf’s
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correspondentie in worden opgeslagen. Die is verbonden met de backoffice en frontofficesystemen.
Je kunt een declaratie indienen door met de app te scannen en dan gaat hij zo door naar dat
systeem. Je kunt in de mijn-omgeving gewoon je digitale polis ophalen. Dat ziet er goed uit.’’
Over de digitale verzekeringspas geven R5 en R6 dat er ook nog fysieke zorgpassen worden
opgestuurd. R5: ‘’Ik weet dat er nog veel zorgpassen worden verstuurd.’’ R6 geeft aan: ‘’Is een
interessante, ik weet dat hij in de app staat maar volgens mij krijg ik er ook nog eentje opgestuurd.’’
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6. Discussie, reflectie, conclusies en aanbevelingen
6.1. Discussie
6.1.1. E1 Is het model valide?
In paragraaf 5.2.1 is uiteengezet welke domeinen, attributen en componenten volgens de
respondenten moeten worden aangepast, verwijderd of toegevoegd. Deze aanpassingen worden
vervolgens getoetst aan de criteria die in paragraaf 4.2 zijn gesteld. Het eerste criterium is dat een
aanpassing door meer dan één respondent moet worden benoemd. Daarnaast moet de onderzoeker
de aanpassingen ook accepteren, dit doet de onderzoeker als de aanpassing de aanpassing door
meer dan één respondent is benoemd en goed is onderbouwd en in lijn is met de literatuur.
Domeinen
De indeling en de inhoud van de domeinen zijn door de respondenten als goed bestempeld. Er zijn
dan ook geen wijzigingen doorgevoerd in de domeinen. De domeinen die is het model zijn
opgenomen zijn: ‘Groene IT in de organisatie’, ‘Vergoenen van IT’, ‘Vergroenen van
bedrijfsprocessen’ en ‘Vergroenen van primaire processen van verzekeraars’.
Attributen
Door de respondenten zijn er zeven wijzigingen benoemd aan de attributen. Deze zijn weergegeven
in tabel 6-1. Van de zeven wijzigingen zijn er twee die door meerdere respondenten zijn benoemd
dit zijn nummer 2 en 3. Nummer 2 is het toevoegen van een attribuut cloud aangezien dit een
belangrijke ontwikkeling is. Dit is in lijn met wat er uit het onderzoek van Meertens (2020) is
gekomen. Dit attribuut wordt toegevoegd aan het domein ‘Vergroenen van IT’. R2 heeft aangegeven
welke componenten onder dit attribuut kunnen worden meegenomen, deze componenten worden
overgenomen door de onderzoeker. Dit zal in vervolgonderzoek verder moeten worden onderzocht.
De componenten zijn: ‘pay per use’ en 'automatische schaling’. Nummer 3 het samenvoegen van de
attributen van werkplek is tweemaal benoemd. Echter de onderzoeker ziet hier geen goede
onderbouwing van en hier geen toegevoegde waarde in.
Er worden verschillende wijzigingen benoemd door de respondenten over het tweede domein over
het eigen datacentrum en ingekochte datacentercapaciteiten. Hier zal verder onderzoek naar
moeten worden gedaan aangezien de respondenten verschillende opties geven over de indeling van
de attributen en componenten en er ook maar twee respondenten expertise hebben van domein
twee.
Tabel 6-1 Wijzigingen aan de attributen die zijn benoemd door de respondenten en beoordeling op
criteria
Nr

Onderwerp

Verandering

Criterium minimaal één respondent

1

Attribuut

Nee (R6)

2

Attribuut

Ja (R1, R2, R7)

Ja

3

Attribuut

Ja (R5, R6)

Nee

4

Attribuut

Nee (R2)

Nee

5

Attribuut

Attribuut telewerken hernoemen naar hybride
werken
Toevoegen van attribuut cloud in het tweede
domein. Component 'In hoeverre draagt cloud bij
aan het vervangen van inkopen op basis van
piekmomenten naar pay per use’ en component 'In
hoeverre heb je aandacht voor automatische
schaling?' toevoegen.
Samenvoegen attributen werkplek in het tweede
domein
Attributen over datacentrum opdelen in housing en
hosting
Attributen IT-apparatuur en storage samenvoegen
tot attribuut data storage

Criterium
Onderzoeker
accepteert
aanpassing
Nee

Nee (R1)

Nee
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Nr

Onderwerp

Verandering

Criterium minimaal één respondent

6

Attribuut

Nee (R4)

7

Attribuut

In domein 'Vergroenen van IT’ een verdieping maken
over de leveranciers
Samenvoegen eigen datacenter en ingekochte
datacentrumcapaciteit.

Criterium
Onderzoeker
accepteert
aanpassing
Nee

Nee (R1)

Nee

Componenten
Er zijn door de respondenten negen wijzigingen benoemd aan de componenten, deze zijn
weergegeven in tabel 6-2. Hiervan is alleen nummer 14 door meerdere respondenten benoemd. Dit
gaat over de component ‘big data analytical platform’, de toelichting van deze component moet
worden aangepast. Het gaat om het benutten van het platform door middel van data-analyse om de
primaire processen van verzekeraars te verbeteren. Deze aanpassing accepteert de onderzoeker en
wordt doorgevoerd in het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars.
Nummer 11 over de component ‘shared data’ is slechts éénmaal benoemd, maar vindt de
onderzoeker een interessante component waar verder onderzoek naar moet worden gedaan.
Nummer 15 en 16 hebben beide betrekking op de component ‘E-health’. Aangezien beide suggesties
anders van aard zijn en beide door één respondent zijn aangegeven worden deze wijzigingen niet
doorgevoerd. Er zal verder onderzoek moeten worden gedaan naar deze component.
Tabel 6-2 Wijzigingen aan de componenten die zijn benoemd door de respondenten en beoordeling
op criteria
Nr

Onderwerp

Verandering

Criterium minimaal één respondent

8

Component

Nee (R2)

9

Component

Nee (R4)

Nee

10

Component

Nee (R2)

Nee

11

Component

Nee (R2)

Nee

12

Component

Nee (R2)

Nee

13

Component

Nee (R2)

Nee

14

Component

Ja (R1, R4)

Ja

15

Component

Nee (R4)

Nee

16

Component

In de componenten van het datacentrum splitsing
maken tussen eigen datacentrum en ingekochte
datacentrumcapaciteiten
Component strategie toevoegen onder attribuut
attitude
Component '’Het gebruik van evoko schermpjes,
als je niet je aanwezigheid bevestigd wordt de
vergaderruimte weer vrijgegeven na x minuten'
toevoegen onder attribuut ruimtegebruik
verminderen
Component shared data toevoegen onder
attribuut dematerialisatie door IT
Component ’In hoeverre facilitair je het papierloos
werken door middel van tooling et cetera'
toevoegen onder attribuut Dematerialisatie door
IT
Component 'Is het gebouw en IT zo ingericht dat
er flexibel gebruik gemaakt kan worden van
digitale samenwerkingsmiddelen in de ruimtes en
kan de indeling worden afgestemd op werktype?'
toevoegen onder het attribuut Verminderen van
ruimtegebruik door IT
Toelichting van de component big data analytical
platform aanpassen. Het gaat om het benutten
van het platform door middel van data-analyse
om de primaire processen te verbeteren.
Component duurzaam bewuste zorginkoop
toevoegen aan het vierde domein E-health valt
hieronder.
E-health hernoemen naar stimuleren E-health

Criterium
Onderzoeker
accepteert
aanpassing
Nee

Nee (R1)

Nee
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Volwassenheidsniveaus
Er zijn vier wijzigingen naar voren gekomen tijdens de interviews over de volwassenheidsniveaus,
deze zijn weergegeven in tabel 6-3. Hiervan zijn er twee die door meerdere respondenten zijn
benoemd. De eerste is nummer 17, dat er een toelichting moet worden toegevoegd op de
volwassenheidsniveaus. Deze wijziging accepteert de onderzoeker en wordt doorgevoerd in het
model. Daarnaast is er aangegeven dat de volwassenheidsniveaus in het Nederlands moeten
weergegeven. Ook deze wijziging is geaccepteerd door de onderzoeker en wordt doorgevoerd in het
model.
Tabel 6-3 Wijzigingen aan de volwassenheidsniveaus die zijn benoemd door de respondenten en
beoordeling op criteria
Nr

Onderwerp

Verandering

Criterium minimaal één respondent

17

Volwassenheidsniveaus

Ja (R2, R3, R4, R5, R6)

18

Volwassenheidsniveaus

Ja (R1, R5)

Ja

19

Volwassenheidsniveaus

Nee (R1)

Nee

20

Volwassenheidsniveaus

Een toelichting toevoegen op de
volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsniveaus in het
Nederlands
Optie 'niet van toepassing' bij de
volwassenheidsniveaus toevoegen
Commentaarveld toevoegen zodat de
score kan worden toegelicht

Criterium
Onderzoeker
accepteert
aanpassing
Ja

Nee (R1)

Nee

6.1.2. E2 In hoeverre is het voorgestelde model bruikbaar in de
verzekeringsbranche?
In paragraaf 5.2.2 is uiteengezet welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd volgens de
respondenten om de bruikbaarheid van het model te verbeteren. Deze aanpassingen worden
vervolgens getoetst aan de criteria die in paragraaf 4.2 zijn gesteld. In tabel 6-4 zijn de wijzigingen
met de beoordeling op de criteria weergegeven.
Eenvoudig in gebruik
Om de bruikbaarheid van het model te verbeteren worden vier suggesties gedaan. Twee hiervan
worden door meerdere respondenten benoemd. De eerste is het herhalen van de scorebalk boven
elke pagina (nummer 21). Deze wijzigingen wordt door de onderzoeker geaccepteerd en
doorgevoerd in het model. De tweede is om het model te maken is iets van een web-gebaseerde
tool (nummer 22). De onderzoeker ziet hier de meerwaarde van in en accepteert deze aanpassing.
Echter vanwege het tijd wordt het model nu niet in een web-gebaseerde tool gebouwd maar wordt
dit wel meegenomen in de aanbevelingen.
Rollen
Uit het onderzoek blijkt dat zes van de zeven respondenten aangeven dat er meerdere rollen nodig
zijn om het model in te vullen. Welke rollen dit moeten zijn, verschillen de respondenten van
mening. Eén respondent geeft daarentegen aan dat er wel bepaalde rollen zijn die het model
moeten kunnen invullen. Er is vervolgonderzoek nodig naar welke rol of combinatie van rollen het
model moeten vullen.
Onderdelen anno 2022 niet relevant of accuraat
Alle respondenten geven aan dat de onderdelen anno 2022 relevant en accuraat zijn. Bij het eigen
datacenter wordt een kanttekening geplaats door twee respondenten. Zoals al eerder in het
onderzoek is gebleken is dat er vervolgonderzoek nodig is naar onder andere de opdeling tussen
eigen datacenter en ingekochte datacentercapaciteiten in domein 2 ‘Vergroenen van IT’.
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Model komende jaren bruikbaar
Het model is komende jaren goed bruikbaar. Verschillende respondenten hebben aangegeven dat
de cloud een prominentere rol in het model mocht krijgen. In het model is in het tweede domein
‘Vergroenen van IT’ een extra attribuut cloud toegevoegd.
Tabel 6-4 Wijzigingen voor de bruikbaarheid van het model die zijn benoemd door de respondenten
en beoordeling op criteria
Nr

Onderwerp

Verandering

Criterium minimaal één respondent

21
22

Bruikbaarheid
Bruikbaarheid

Herhalen van de scorebalk bovenaan de pagina
Model in een web-gebaseerde tool maken

R1, R2, R6, R7
R3, R4, R5, R6

23

Bruikbaarheid

R5

24

Bruikbaarheid

Voorafgaand aan invullen model uitleg geven
over Groene IT
Controlevragen inbouwen om te beoordelen of
het model consistent is ingevuld

Wijziging voldoet
aan criteria
Ja
Ja, maar wordt nu
niet uitgevoerd
Nee

R2

Nee

6.1.3. E3 Welke inzichten met betrekking tot groene IT levert het invullen van het
model op voor de casusorganisatie?
Domein 1 Groene IT in de organisatie
Het volwassenheidsniveau van het eerste domein met een gemiddelde score van 2,3 is ‘beheerst’, in
tabel 3-5 staat een beschrijving van de volwassenheidsniveaus. Een respondent geeft aan niet het
idee te hebben dat er bewust aan groene IT wordt gedaan, sterker nog in het MT is aangegeven dat
groene IT momenteel geen thema is. Men is wel bezig met MVO-beleid en
duurzaamheidsinitiatieven maar niet op het gebied van groene IT. Ook bij de inkoop van IT is er geen
paraaf opgenomen over groene IT. In de strategie is een doel opgenomen om financieel duurzaam
en in control te zijn maar hierin komt niks over de IT of Informatievoorziening-afdeling terug. Tot slot
is de bewustwording van medewerkers momenteel een onderbelicht onderwerp. De gemiddelde
score komt dus overeen met de toelichtingen die de respondenten hebben gegeven.
Domein 2 Vergroenen van IT
Het volwassenheidsniveau van het tweede domein met een gemiddelde score van 2,4 is ‘beheerst’.
De casusorganisatie is bezig met een beweging naar de cloud, dit is niet primair vanwege groene IT
maar omdat je flexibeler en sneller bent. De organisatie is bezig met een transitie van het datacenter
daardoor zijn de stroomkosten naar beneden gegaan omdat er minder apparatuur op locatie staat.
Dit is doorgevoerd vanwege een kostenoverweging en niet met een groene gedachte erachter. In de
opslag wordt redundantie er deduplicatie toegepast. Er wordt betaald per megawattuur. De
energiecijfers van de externe datacenters worden meegenomen in de jaarlijkse rapportage over de
CO2-footprint maar verder wordt er niet op deze informatie gestuurd. Het energieverbruik van de
panden wordt hoog over bijgehouden. De iPhones van de callcentermedewerkers zijn vervangen
door een microsip die kan worden gekoppeld aan een desktop. Tot slot is er powermanagement op
de printers maar is er geen uitgesproken paperlesspolicy.
Domein 3 Vergroenen van bedrijfsprocessen
Het volwassenheidsniveau van het derde domein met een gemiddelde score van 4,0 is ‘beheerd’. Er
is sprake van methodische uitvoering van programma’s met adequate meting en sturing. Het
telewerken gaat heel erg goed. Dit is niet omdat er bewust wordt gedaan aan groene IT maar is
veroorzaakt door de komst van het Coronavirus. Wel is het zo dat er een grote kennisgap is tussen
verschillende collega’s over de mogelijkheden van het hybride werken. Het facilitair bedrijf is
ISO14001 gecertificeerd. Momenteel is de organisatie bezig met het vernieuwen van het
gebouwbeheersysteem. Momenteel zijn er al bewegingssensoren in de gebouwen die de verlichting
regelen en is het gebouwbeheersysteem zo efficiënt mogelijk ingericht op basis van de
buitentemperatuur.
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Domein 4 Vergroenen van primaire processen van verzekeraars
Het volwassenheidsniveau van het laatste domein met een gemiddelde score van 4,3 is ‘beheerd’.
De winkels die de casusorganisatie eerst had zijn allemaal gesloten en heeft gezorgd voor minder
reisbewegingen van klanten. E-health wordt gestimuleerd door de casusorganisatie waardoor het
reisverkeer van klanten wordt verminderd. Daarnaast wordt er aan een big data platform gebouwd.
Tevens is er een digitaal systeem waarin alle correspondentie met en van klanten wordt opgeslagen.
Ongeveer 70% van de output wordt digitaal verzonden. Zo worden de brieven en polis digitaal ter
beschikking gesteld. Ook is E-facturatie ingeregelt alleen nog niet alle klanten maken hier gebruik
van. Vanuit de organisatie komen er nog veel verzoeken om dingen op papier te verstrekken. Tot
slot worden er nog fysieke verzekeringspassen opgestuurd naar verzekerden in plaats van dat zij
gebruik maken van de digitale pas.

6.1.4. Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de verzekeringssector
waarmee de effecten op het milieu kunnen worden gemeten en waarmee
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
Het definitieve groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is opgesteld aan de hand van de
aanbevelingen en feedback die de respondenten hebben gegeven in de interviews. Om te bepalen of
een aanbeveling wordt opgevolgd zijn de eerder opgestelde criteria uit paragraaf 4.2 gehanteerd.
Een aanpassing moet dus door meer dan één respondent worden benoemd en de onderzoeker moet
deze aanpassing ook accepteren. Dit doet de onderzoeker als de aanpassing goed is onderbouwd en
in lijn is met de literatuur. Het definitieve groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is
opgenomen in bijlage 17. Alle aanpassingen in het model zijn geel gemarkeerd.

6.2. Reflectie
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.
Deze principes die van toepassing zijn op de onderzoeker zijn: eerlijkheid, zorgvuldigheid,
transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Dit is zowel de kwaliteit als de
betrouwbaarheid van het onderzoek te goede gekomen.

6.2.1. Beperkingen
Vanwege de beperkte tijd heeft de onderzoeker slecht zeven respondenten geïnterviewd bij één
casusorganisatie. Om het model verder valideren zijn meer respondenten nodig en andersoortige
verzekeraars.
De onderzoeker heeft de aanpassingen van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars
niet kunnen doorspreken en verifiëren met de respondenten vanwege het korte tijdsbestek. Ook
tijdens de interviews was er vanwege de beschikbare tijd weinig ruimte voor uitgebreide toelichting
of uitleg.
Doordat er op het kantoor van de casusorganisatie nog strenge maatregelen waren vanwege het
Coronavirus zijn alle interviews afgenomen via Teams. De situatie rondom Corona zal naar alle
waarschijnlijkheid invloed hebben gehad op de meningen en uitspraken van respondenten over
onderdelen van groene IT zoals het telewerken.

6.2.2. Interne validiteit
Om te bepalen of de ware waarde is gemeten, moet gekeken worden naar de kwaliteit van de
onderzoeksopzet. Voor het opstellen van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is er
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van peer-reviewed artikelen. Bij de selectie van de respondenten
zijn enkel experts meegenomen. Daarnaast is er bij de selectie de keuze gemaakt om zeven
verschillende rollen te selecteren zodat er vanuit verschillende rollen naar het model wordt gekeken.
Uit de interviews bleek dat elke respondent zijn eigen expertisegebied heeft en vaak niet in staat
was om het hele model in te vullen. Slechts twee van de respondenten waren in staat om het gehele
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tweede domein te beoordelen. Hieruit blijkt dat de criteria voor het selecteren van respondenten
niet scherp genoeg waren gesteld om het onderdeel ‘vergoenen van IT’ goed te kunnen beoordelen.
Daarnaast kan hieruit worden gesteld dat de scores die zijn gegeven door de respondenten een
indicatie geven van het volwassenheidsniveau op de verschillende onderdelen en niet zeer precies
zijn. Het benaderen van een extra respondent is de interne validiteit ten goede gekomen aangezien
deze veel inbreng heeft gehad tijdens het interview en uiteindelijk in het onderzoek.
Voorafgaand aan de interviews zijn het model, de interviewvragen en een informatiebrief met uitleg
over verschillende definities gedeeld met de respondenten Hierdoor is er een eenduidig begrip van
de alle onderdelen gegeven en zijn respondenten in de gelegenheid gesteld nog vragen te stellen als
er onduidelijkheden waren. Desondankts misten de respondenten uitleg over de
volwassenheidsniveaus en groene IT. Er is een proefinterview gehouden om te bepalen of alle
onderdelen duidelijk waren of dat er nog wijzigingen plaats moesten vinden. Naar aanleiding van het
proefinterview zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is tijdens het interview het groene ITvolwassenheidsmodel gedeeld op het beeldscherm. Enkele interviewvragen zijn toegevoegd over
hoelang de respondent bij de casusorganisatie werkt en in welke functie om hun expertise vast te
stellen. Na de interviews zijn er gespreksverslagen opgesteld, deze verslagen zijn ter verificatie
gedeeld met de respondenten. Deze verslagen zijn, op hier en daar een kleine aanpassing na,
goedgekeurd.

6.2.3. Externe validiteit
Om de generaliseerbaarheid van de resultaten en conclusies van het onderzoek te vergroten zijn de
respondenten geselecteerd op basis van vooraf bepaalde criteria. Zo zijn de rollen van de
respondenten generiek en niet-specifiek voor de casusorganisatie. Daarnaast hebben alle zeven
respondenten een andere rol waardoor er een zo breed mogelijk beeld van de situatie is geschetst.
De generaliseerbaarheid van het onderzoek kan in twijfel worden getrokken. De resultaten van een
zorgverzekeraar zijn mogelijk niet representatief voor andersoortige verzekeraars. Verschillende
respondenten hebben aangegeven niet te weten hoe de situatie bij andere verzekeraars is.
Aangezien het onderzoek is uitgevoerd bij een grote zorgverzekeraar is de generaliseerbaarheid voor
een zorgverzekeraar groter.

6.2.4. Interne betrouwbaarheid
Om het onderzoek op een juiste en consistente manier uit te voeren zij er verschillende maatregelen
getroffen om de beïnvloeding van het gedrag van de onderzoeker te minimaliseren. Elk interview is
gestart met dezelfde introductie en elke respondent heeft tijdens het onderzoek dezelfde
interviewvragen gekregen. Voorafgaand aan het interview heeft elke respondent hetzelfde materiaal
ontvangen dat bestond uit het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars, de
interviewvragen, de informatiebrief en het ‘toestemmingsverklaring voor deelname aan een
afstudeeronderzoek’. De gespreksverslagen zijn gedeeld met de respondenten ter verificatie en de
respondenten hebben met deze verslagen met enkele kleine aanpassingen goedgekeurd. Deze
gespreksverslagen en de volwassenheidsmodellen zijn geanonimiseerd waardoor respondenten
meer vrijheid hebben kunnen ervaren in het geven van niet-sociaalwenselijke antwoorden.

6.2.5. Externe betrouwbaarheid
Elke stap van de totstandkoming van het groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars is
onderbouwd vanuit de literatuur en vastgelegd om ervoor te zorgen dat het onderzoek
reproduceerbaar is. Ook de interviewvragen zijn vooraf vastgesteld en vastgelegd en kunnen dus
door andere onderzoekers nogmaals worden gebruikt. Het onderzoek is kwalitatief van aard en
daardoor zullen de resultaten bij herhaling niet exact overeenkomen ook de tijdshorizon heeft hier
invloed op.
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6.2.6. Ethische aspecten
Tijdens het onderzoek is er rekening gehouden met de rechten van de respondenten, het onderzoek
is op een ethische manier uitgevoerd. Zo zijn de respondenten geïnformeerd over het doel van het
onderzoek, de onderzoeksmethode en hun rechten tijdens het onderzoek. Daarnaast zijn de
gegevens die zijn verzameld ten tijde van het onderzoek vertrouwelijk behandeld, zorgvuldig
bewaard, niet openlijk gedeeld en geanonimiseerd. Alle deelnemers aan het onderzoek hebben de
‘toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek’ ondertekend.

6.3. Conclusies
Het doel van het onderzoek is om de negatieve en positieve effecten van IT op het milieu in kaart te
brengen in de verzekeringssector door middel van het ontwikkelen van en meten met een groen ITvolwassenheidsmodel dat relevant is voor de verzekeringssector. De hoofdvraag die in het
onderzoek centraal staat is: Hoe ziet een groen IT-volwassenheidsmodel eruit voor de
verzekeringssector waarmee de effecten op het milieu kunnen worden gemeten en waarmee
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?
Aan de hand van een literatuuronderzoek is er een groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars opgesteld. Hiervoor zijn twee modellen gebruikt als basis, die bij de analyse op basis
van de principes van Pöppelbuß en Röglinger (2011) naar voren zijn gekomen. Het ontworpen model
bestaat uit vier dimensies namelijk: ‘Groene IT in de organisatie’, ‘Vergroenen van IT’, ‘Vergroenen
van bedrijfsprocessen’ en ‘Vergroenen van de primaire processen van verzekeraars’. Het doel van
het model is om een instrument te bieden aan de verzekeringssector om mee te kunnen
optimaliseren en dus te werken aan de vergroening van de IT en vergroening door IT. Aan de hand
van het model kan worden bepaald waar de sterke en zwakke punten zitten. Naar aanleiding van
deze punten kunnen er acties worden ondernomen om de zwakke punten te verbeteren.
Het model is vervolgens gevalideerd aan de hand van interviews met experts van binnen de
verzekeringssector. Hieruit is naar voren gekomen dat de domeinen relevant zijn en dat er enkele
aanpassingen moeten worden gedaan in de attributen en componenten. Daarnaast blijkt dat er een
beschrijving moet worden toegevoegd aan het model van de verschillende volwassenheidsniveaus
en dat er een sterke voorkeur is voor een Nederlandse omschrijving. Ook zou de bruikbaarheid
worden verbeterd als de bovenste scorebalk wordt herhaald. Het heeft de voorkeur om het model is
een web-basedtool te presenteren.

6.4. Aanbevelingen voor de praktijk
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen voor de praktijk naar voren
gekomen. De eerste is om bewustwording te creëren bij zowel de medewerkers als de bestuurders.
Uit de reacties van de verschillende respondenten blijkt dat er nu weinig tot geen bewustwording
van Groene IT is. Zo kunnen bijvoorbeeld via interne voorlichting de medewerkers bewust worden
gemaakt van groene IT. Hierin zou ook specifiek aandacht kunnen worden besteed aan het
telewerken. Een respondent geeft aan dat er momenteel een kennisgap is tussen verschillende
medewerkers over de mogelijkheden rondom het telewerken. Ook geeft een respondent aan door
medewerkers het groene IT-volwassenheidsmodel te laten invullen er bewustwording kan worden
gecreëerd. Daarnaast is het een aanbeveling om het ontwikkelde groene IT-volwassenheidsmodel
voor verzekeraars te gebruiken als een tool om de huidige stand van zaken te meten en om
inzichtelijk te maken waar het verbeterpotentieel zit. Het is aan te bevelen om het model is een
web-based tool te maken zodat de bruikbaarheid van het model wordt verhoogd en er ruimte is om
bijvoorbeeld uitleg te geven bij de verschillende onderdelen.

6.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Er zijn verschillende aanbevelingen voor verder onderzoek die kunnen worden gegeven. Ten eerste
moeten de aanpassingen die zijn gedaan aan het model worden gevalideerd. Om de externe
validiteit te vergroten is het raadzaam om het onderzoek verder uit te breiden naar andere
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verzekeraars. Daarnaast moet er vervolgonderzoek worden uitgevoerd naar het tweede domein.
Verschillende indelingen en attributen en componenten zijn benoemd door verschillende
respondenten. Cloud is in het tweede domein toegevoegd als nieuw attribuut. Er moet verder
onderzoek worden gedaan naar de componenten die onder dit attribuut vallen. Daarnaast is het
interessant om vervolgonderzoek te doen naar shared data en de eventuele rol hiervan in het
model. Ook wordt aanbevolen om over de rol en invulling van de component E-health verder
onderzoek te doen. Tot slot wordt er aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de rol of rollen
die het model kunnen of moeten invullen. De grote meerderheid van de respondenten, zes van de
zeven, geven aan dat er meerdere rollen nodig zijn. Zij verschillen echter van mening over welke
rollen dit zouden moeten zijn.
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Bijlage 1 Een algemene weergave van de structuur van een
volwassenheidsmodel
Een algemene weergave van de structuur van het volwassenheidsmodel is weergegeven in figuur
7-1. Lasrado et al. (2015) hebben vijf belangrijke componenten geïdentificeerd om een ISvolwassenheidsmodel mee te beschrijven. De eerste is volwassenheidsniveaus, deze worden
gebruikt om de algemene samenvatting of maturiteit van de entiteit en het abstractieniveau op het
hoogste niveau te beschrijven. In het literatuuronderzoek van Proença en Borbinha (2016) is te zien
dat verschillende modellen verschillende soorten en aantallen volwassenheidsniveaus hanteren. Zo
heeft het CMM-model vijf niveaus namelijk initial, repeatable, defined, managed, en optimized
(Paulk et al., 1993). In het model van Molla et al. (2011) bepaalt de schaalverdeling in vraag de
volwassenheid (Molla et al., 2011).
Daarnaast zijn er de componenten dimensies, subcategorieën, het pad naar volwassenheid en
beoordelingsvragen die meestal direct zijn gekoppeld aan de subcategorieën, waarbij de
volwassenheidsscore of het volwassenheidsniveau meestal als grafische weergave wordt
weergegeven.
Ook Becker et al. (2009) en Pöppelbuß en Röglinger (2011) geven aan dat een volwassenheidsmodel
een raamwerk is dat bestaat uit volwassenheidsniveau ‘s en dimensies die zijn onderverdeeld in
kwalificaties. Een dimensie wordt gedefinieerd als een centrale constructie gerelateerd aan het
toepassingsdomein (Pöppelbuß & Röglinger,2011). Een verbijzondering in een domein wordt een
kwaliteit genoemd.

Figuur 7-1 Algemene weergave van de structuur van een volwassenheidsmodel (Lasrado et al.,
2015). Hierin zijn de componenten volwassenheidsniveaus, dimensies, subcategorieën, het pad naar
volwassenheid en beoordelingsvragen te zien.
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Bijlage 2A Kwaliteitscriteria volwassenheidsmodellen
Huner et al. (2009)
Huner et al. (2009) stellen de volgende kwaliteitseisen aan een maturity model:
Een maturity model is niet alleen een beoordelingstool maar geeft ook richtlijnen om een hoger
maturity level te bereiken.
Vaagheden in de onderzochte dimensie dienen te worden opgelost door gebruik van beoordeelbare
onderdelen.
Als groeimodel moet het model ook toepasbaar zijn in prille beginsituaties, level 0.
Verschillende volwassenheidsdimensies moeten worden onderscheiden, bijvoorbeeld CMM
onderscheidde alleen processen.
Voor een gefundeerde beoordeling moet duidelijke, meetbare richtlijnen en tools bevatten.
Een self-assessment moet worden ondersteund.
Becker et al. (2009)
Er zijn door Becker et al. (2009) zeven criteria opgesteld voor het vergelijken en ontwikkelen van
volwassenheidsmodellen, dat zijn de volgende criteria:
Vergelijken met bestaande volwassenheidsmodellen
Iteratieve procedure
Evaluatie
Multi methodologische procedure
Identificeren van de probleemrelevantie
Probleemdefinitie
Gerichte presentatie van de resultaten
Pöppelbuß & Röglinger, (2011)
Door Pöppelbuß & Röglinger (2011) is er een raamwerk opgesteld met algemene ontwerpprincipes
voor volwassenheidsmodellen, dit raamwerk is weergegeven in tabel 7-1.
Tabel 7-1 Een raamwerk van algemene ontwerpprincipes voor volwassenheidsmodellen (Pöppelbuß
& Röglinger, (2011))
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Green IT readiness
framework (Greadiness)

Capability Maturity
framework for
Sustainable
Information and
Green ICT framework
Communication
for greening
technology (SICT-CFM)
Datacenters

Green ICT Maturity
Model for Czech SMEs

(Molla et al., 2011)

((Curry & donnelan,
2012)

(Buchalcecova, 2015)

Bijlage 2B Score van de volwassenheidsmodellen op de design
principles van Pöppelbuß en Röglinger (2011)

Domeinen zijn gedefinieerd

1

1

1

1

1

1

1

1

Doel van gebruik

1

1

1

1

1

1

1

1

Doelgroep

1

1

1

1

1

1

1

1

(Hanel etal., 2015)

(Patón-Romero et al.,
2017)

(Donnelan et al., 2011) Sustainable ICT
Capability Maturity
Framework

(Philipson, 2010)

Governance and
Management
Framework for Green
ICT
Surf Green ICT
maturity model

1.1

(Uddin et al., 2012)

Definitie

Connection Research
RMIT, Envirability
Maturity Framework

Design
principle
(Pöppelbuß
&
Röglinger,
(2011))

Klasse van entiteiten zijn beschreven

1.2

1.3

1.4

1

Differentiatie met gerelateerde
volwassenheidsmodellen

1

Empirisch gevalideerd

1

1

1

Volwassenheid en dimensies van
volwassenheid zijn gedefinieerd

1

1

Volwassenheidsniveaus en
ontwikkelpaden zijn gedefinieerd

1

De beschikbare
volwassenheidsniveaus zijn
gedefinieerd
Kennis van eerdere toepassingen van
de volwassenheidsniveaus
Definities van de constructen zijn
gerelateerd aan het
toepassingsdomein
Doelgroep georiënteerde
documentatie is beschikbaar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.1

Voor elk volwassenheidsniveau zijn er
verbetermaatregelen beschreven

1

1

3.2

De relevante doelstellingen van de
verbetermaatregelen zijn uitgelegd

1

1

Er is een uitleg van de relevante
factoren die invloed hebben op de
verbetermaatregelen

1

1

3.3

Totaal
score

Advies voor doelgroepgerichte
besluitvorming over het ontwikkelen
van het model, het beoordelen van
variabelen, concreet maken en
aanpassen van verbetermaatregelen
en advies over aanpassing en
configuratie van de
beslissingsberekening
10
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9

14

9

6

10

6

15

Bijlage 3 Definitie verzekeringen
De definitie van een verzekering is volgens artikel 925 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ‘’een
overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar
wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het
sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag
enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoelang de overeengekomen premiebetaling zal duren.
Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering’’.
In deze definitie komen vier belangrijke elementen naar voren namelijk een overeenkomst, een
uitkering, de premie en geen zekerheid. De eerste is dat een verzekering een overeenkomst is. De
tweede is dat de verzekeraar zich verbindt tot het doen van een uitkering. De uitkering kan bestaan
uit geld maar kan ook bestaan uit diensten. Daarnaast moet er een betaling van premie worden
gedaan door de verzekeringnemer. De premie is een vergoeding die de verzekeringsnemer betaalt
aan de verzekeraar voor het doen van één of meerdere uitkeringen. Tot slot bestaat er geen
zekerheid over wanneer of tot welk bedrag een uitkering moet worden gedaan bij het sluiten van de
overeenkomst, dit is het karakteristieke element aan een verzekering. Ook kan er onzekerheid
bestaan over de duur van de premiebetaling (De Nederlansche Bank, 2017).
Er zijn vele soorten verzekeringen. Deze kunnen worden opgedeeld in sommenverzekeringen en
schadeverzekeringen. Een schadeverzekering is de verzekering strekkende tot vergoeding van
vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden volgens artikel 944 van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat de verzekeraar de schade vergoedt die men werkelijk lijdt. Het
doel van een schadeverzekering is om vermogen te beschermen. Voorbeelden van
schadeverzekeringen zijn autoverzekeringen en inboedelverzekeringen. Artikel 964 van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek een sommenverzekering als de verzekering waarbij het onverschillig is of en
in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed. Zij is slechts toegelaten bij persoonsverzekering
en bij verzekeringen welke daartoe bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig binnen daarbij vast
te stellen grenzen, zijn aangewezen. Een sommenverzekering keert het verzekerde bedrag uit, de
geleden schade heeft bij deze verzekering geen invloed op de uitkering. Voorbeelden van
sommenverzekeringen zijn levensverzekeringen en ongevallenverzekeringen.
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Bijlage 4 Referentie-cloudarchitectuur voor verzekeren van IBM

(IBM, sd)
De referentiearchitectuur van IBM Insurance is een hybride cloudarchitectuur die uit drie lagen
bestaat. De eerste laag, die van links naar rechts in het diagram beweegt, toont persona's zoals de
klant, de agent en de schade-expert. Het omvat ook entiteiten zoals huizen en auto's en
ecosysteempartners zoals nutsbedrijven, hotels en huurauto's die communiceren met het hybride
cloudplatform voor verzekeringen. De cloudlaag en de onderneming vormen de hybride cloudlaag.
Deze lagen bieden een compatibele en veilige infrastructuur voor verschillende componenten en
mogelijkheden.
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moeilijk vol te houden. In deze context
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bieden. Door de jaren heen zijn er echter
verschillende Groene ICTvolwassenheidsmodellen voorgesteld
door verschillende onderzoekers zonder
duidelijke rechtvaardiging. Dit maakt het
voor bedrijven moeilijk om te kiezen welk
Groen ICT-volwassenheidsmodel ze gaan
gebruiken. Dit onderzoek is gericht op het
vergelijken van de verschillende Groene
ICT-volwassenheidsmodellen.
Dit onderzoek laat zien hoe een
volwassenheidsmodel over Groene ICT
organisaties kan helpen om op een
gestructureerde en efficiënte manier
milieuvriendelijker te worden. Hiervoor
hebben we het SURF Groene ICT
Maturiteitsmodel gebruikt en het gebruik
van dit model in vier organisaties
gefaciliteerd.De resultaten laten zien dat
het model concrete verbetersuggesties
oplevert, zowel wat betreft het
verkleinen van de ecologische voetafdruk
van ICT als het gebruik van ICT als groene
oplossing voor bedrijfsprocessen.
SURF Green ICT Maturity Model van
Hankele.a.(2017). Het omvatvier
domeinen:groene ICT in de organisatie,
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bedrijfsvoering door ICT, vergroenen van
het primaire proces door ICT.Het vierde
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Dit artikel rapporteert over de
vergelijking dieis gemaakt van
verschillende modellen voor de
volwassenheid van groene ICT, hoe het
voorkeursmodel isn uitgebreid met de
benodigde constructies en hoe het
resulterende model is toegepast tijdens
de ICT-duurzaamheidsaudit.
Dit document identificeert vijf
hoofdgebieden van Green IT-capaciteiten
en beschrijft de belangrijkste pijlers van
een G-readiness framework om
organisaties te helpen hun volwassenheid
voor Green IT te evalueren.
Key dimensions identificeren
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ManagementFramework for Green IT”
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governance en het beheer van Groene IT
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Specifiek voor de branche is dat het
management een grote rol moet spelen
bij het uitvoeren en het voorbeeld geven
van gedrag. Het verschil tussen Green IT
en Green IS heeft ook grote invloed op
hoe een volwassenheidsmodel voor
halfgeleiders eruitziet.
Het bestaat uit vijf fasen die op de juiste
manier groene IT-technieken
implementeren om groene datacenters te
realiseren. Het voorgestelde framewerk
verdeelt datacentercomponenten
naadloos in verschillende resourcepools
en past vervolgens groene meetwaarden
toe, zoals de effectiviteit van
stroomverbruik, datacentereffectiviteit
en koolstofemissiecalculator om de
prestaties van afzonderlijke componenten
te meten, zodat benchmarking waarden
kunnen worden bereikt en als standaard
worden ingesteld om te worden gevolgd
door datacenters
Methodologie schetsen fasen
ontwikkelen volwassenheidsmodel
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Maturity
models
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Volwassenheidsmodellen bieden
organisaties een eenvoudige maar
effectieve mogelijkheid om de kwaliteit
van hun processen te meten. Het in kaart
brengen van 237 artikelen toonde aan dat
het huidige
volwassenheidsmodelonderzoek
toepasbaar is op meer dan 20 domeinen,
sterk gedomineerd door software
ontwikkeling en software-engineering.
Daarnaast kunnen beoefenaars die een
volwassenheidsmodel willen gebruiken
het onderzoek als startpunt gebruiken om
te bepalen welke
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voor hun domein en waar er beperkingen
zijn.
Randvoorwaarden volwassenheidsmodel

Stahl, B. C., Obach, M., Yaghmaei, E., Ikonen, V., Chatfield,
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Maturity
models
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een manier om RRI (verantwoord
onderzoek en innovatie) te begrijpen en
weer te geven die resoneert met
particuliere bedrijven en zich leent voor
praktische implementatie en actie. We
stellen de ontwikkeling voor van een RRIvolwassenheidsmodel in de traditie van
andere gevestigde
volwassenheidsmodellen, gekoppeld aan
een bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling
(R&D)-proces. De fundamenten van dit
model liggen in het discours rond RRI en
geselecteerde volwassenheidsmodellen
uit andere domeinen, evenals de
resultaten van uitgebreid empirisch
onderzoek.
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van het literatuuronderzoek door middel
van forward snowballing. Er is aangegeven vanuit welke bron de forward snowballing is uitgevoerd
en welk resultaat dit heeft opgeleverd. De nummers in de kolom ‘nr’ met een sterretje zijn
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Bijlage 7 Resultaten building blocks
In de tabel hieronder zijn de query’s met het aantal hits en aantal relevante nieuwe artikelen
weergegeven van de methode building blocks
nr
1

2

3

4

5

6

7

8

Query

Filters

# Google Scolar

# Ebsco
1360

Aantal
gescand
35

Aantal
relevant
3

(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system'') AND (''Maturity'' OR
''capabilities'')
(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system'' ) AND (''model'' OR
''framework'')
(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system'') AND (''Maturity
model'')
(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system'') AND (''Maturity'' OR
''capabilities'') AND (''model'' OR ''framework'') ')
AND (''criteria'' OR ''standards'')
(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system' ) AND (''insurance'')
('' Information technology'' OR 'Information
Communication technology'' OR ''Information
system'' ) AND (''insurance'') AND (''sustainability'')
('' Information technology'' OR 'Information
Communication technology'' OR ''Information
system'' ) AND (''insurance'') AND (''sustainable'')
(''Green IT'' OR ''Green ICT'' OR ''Green IS'' OR
''Green Information technology'' OR 'Green
Information Communication technology'' OR
''Green Information system'' ) AND (''Maturity
framework'' )

Datum uitvoeren: 2-10-2021
Periode: 2016 - heden

29200

Datum uitvoeren: 5-10-2021
Periode: 2016 - heden

82000

11891

58

0

Datum uitvoeren: 5-10-2021
Periode: 2016 - heden

19500

20

8

3

Datum uitvoeren: 4-10-2021
Periode: 2016 - heden

20200

64

16

4

Datum uitvoeren: 1-10-2021

21400

3124

4

0

Datum uitvoeren: 1-10-2021

12000

33

5

3

Datum uitvoeren: 4-10-2021

15900

41

7

0

Datum uitvoeren: 4-10-2021
Periode: 2016 - heden

53200

2

4

1

66

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van het literatuuronderzoek door middel van
building blocks. Er is aangegeven welke query heeft geleid tot welke nieuwe literatuur. De nummers
in de kolom ‘nr’ met een sterretje zijn uiteindelijk gebruikt voor het onderzoek.
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Bijlage 8 Beschrijving van de attributen
De bron waaraan het attribuut is ontleend staat vermeld.
Domein
Groene IT in de
organisatie

Attribuut

Beschrijving

Attitude (Molla et al., 2011)

Verwijst naar het sentiment, de waarden en
normen van een organisatie ten aanzien van
klimaatverandering en ecologische duurzaamheid
en de rol van IT
Verwijst naar de milieucriteria en -kaders die een
organisatie invoert om de inkoop, het gebruik en
de verwijdering van de technische ITinfrastructuur en de activiteiten van IT-mensen te
begeleiden
Verwijst naar het bedrijfsmodel dat het beheer
van groene IT-initiatieven, de toewijzing van
budget en andere middelen en de maatstaven
voor het beoordelen van effecten definieert
Betreft de daadwerkelijke toepassing en realisatie
van co-duurzaamheidsoverwegingen bij de
inkoop, exploitatie en verwijdering van ITinfrastructuur
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie voor de
huisvesting van datacentra
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie voor de
IT-apparatuur van datacentra
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie van de
opslaginfrastructuur
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie van de
netwerkinfrastructuur
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie van de
gebruikersapparatuur
Energiebeheer

Policy (Molla et al., 2011)

Governance (Molla et al., 2011)

Practice (Molla et al., 2011)

Vergroenen van IT

Datacentrum, housing (Hankel, et al.,
2015)
Datacentrum, IT-apparatuur (Hankel, et
al., 2015)
Datacentrum, Storage (Hankel, et al.,
2015)
Netwerk (Hankel, et al., 2015)
Werkplek, apparatuur (Hankel, et al.,
2015)
Werkplek, powermanagement (Hankel,
et al., 2015)
Werkplek, printer (Hankel, et al., 2015)
Werkplek, software (Hankel, et al., 2015)

Vergroenen van
bedrijfsprocessen

Verminderen van reisverkeer door IT
(Hankel, et al., 2015)
Verminderen van ruimtegebruik door IT
(Hankel, et al., 2015)
Verminderen van energiegebruik door IT
(Hankel, et al., 2015)
Dematerialisatie door IT (Hankel, et al.,
2015)

Vergroenen van
primaire processen
van verzekeraars

Reisbewegingen verminderen (Hankel et
al., 2017)
Technische infrastructuur en de controle
hierover verbeteren (Molla et al., 2011)
Papiergebruik verminderen (Hankel et
al.,2017)
Materiaalgebruik verminderen (Hankel et
al.,2017)
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De hulpbronnen- en energie-efficiëntie van de
printer
De hulpbronnen- en energie-efficiëntie van
softwaretoepassingen en hun
ontwikkelingsproces
ICT wordt gebruikt om de reisreductie van
iedereen binnen de organisatie mogelijk te
maken
ICT wordt gebruikt om het gebiedsgebruik in
gebouwen te verminderen
ICT wordt gebruikt om het energieverbruik van de
organisatie als geheel te verminderen
ICT wordt ingezet om het materiaalgebruik te
verminderen door digitalisering van
bedrijfsprocessen
ICT wordt gebruikt voor een reisreductie van
klanten
ICT-oplossingen worden gebruikt om de
technische infrastructuur en de controle over
deze infrastructuur te verbeteren
ICT wordt gebruikt om het papierverbruik te
verminderen
ICT wordt gebruikt om het materiaalgebruik te
verminderen

Bijlage 9 Beschrijving van de componenten
De bron waaraan de component is ontleend staat vermeld.
Domein
1. Groene IT
in de
organisatie
(Hankel, et
al., 2015)

Attribuut

Component

Beschrijving

1.1 Attitude (Molla
et al.,2011):
Houding ten aanzien
van groene IT
(Kempeneers, 2015)

1.1.1 Reputatie
(Gomez-Truijillo et al.,
2020)
1.1.2 Wet- en
regelgeving (Molla et
al., 2011)
1.1.3 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (Molla et
al., 2011)
1.1.4 Milieuzorg
(Glasbergen et al.,
1991)
1.1.5 Groene IT (Molla
et al., 2011)

Ons bedrijf vindt het belangrijk om betrouwbaar te zijn naar
afnemers, leveranciers en medewerkers

1.2.1 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (Molla et
al., 2011)
1.2.2 Milieuzorg (VNONCW, 1986, geciteerd
in Glasbergen et al.,
1991)

Ons bedrijf heeft een beleid ontwikkeld over MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

1.2 Policy (Molla et
al.,2011): In welke
mate is het beleid
ontwikkeld
(Kempeneers, 2015)

1.3 Governance
(Molla et al.,2011):
Het bestuur van de
organisatie
(Kempeneers, 2015)

1.2.3 Groene IT als
onderdeel van
milieuzorg (Molla et
al., 2011)
1.3.1 Doelen (Molla et
al., 2011)
1.3.2 Taken en
verantwoordelijkhede
n (Molla et al., 2011)
1.3.3 Budget ((Molla
et al., 2011)
1.3.4 Meten en
bijstellen (PátonRomero et al., 2019)

1.4 Practice (Molla
et al.,2011):
Toepassen van
groene IT in de
praktijk
(Kempeneers, 2015)

1.4.1 Opleiding
(Glasbergen et al.,
1991)
1.4.2 Interne
voorlichting
(Glasbergen et al.,
1991)
1.4.3 Inkoop (Molla et
al.,2011)

1.4.4 Meetprogramma
(Molla et al.,2011)
1.4.5 E-waste (Molla
et al.,2011)

Ons bedrijf is bezorgd over de opkomende regelgeving
betreffende de uitstoot van broeikasgassen. Ons bedrijf vindt het
belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving
Ons bedrijf vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord
te ondernemen

Ons bedrijf is bezorgd over de bijdrage aan broeikasgassen door IT
en over de milieu-impact, veroorzaakt door het wegwerpen van IT
op het einde van de levenscyclus.
Ons bedrijf is bezorgd over zijn ecologische voetafdruk en die van
zijn IT-leveranciers. Ze zijn zich ervan bewust dat IT ingezet kan
worden om de ecologische voetafdruk te verminderen

Het beleid spoort werknemers aan om op een energie-efficiënte
manier om te springen met IT. Ons bedrijf heeft een e-waste
beleid ontwikkeld en voert een milieuvriendelijk ITaankoopbeleid. Daarnaast is het IT-beleid erop gericht de CO2uitstoot van de organisatie te verminderen.
Ons bedrijf heeft een ‘groen IT-beleid’ ontwikkeld.

Er zijn reductiedoelstellingen voor bijvoorbeeld energiegebruik,
gebruik van groene stroom of de uitstoot van CO2
De ICT-coördinator (of equivalent) neemt het voortouw in alle
‘Groene IT en non-IT initiatieven’. Daarnaast heeft de organisatie
een functiebeschrijving gedefinieerd om de ‘groene initiatieven’
te coördineren
Ons bedrijf heeft een budget en andere middelen vrijgemaakt
voor ‘Groene IT’.
Ons bedrijf is gericht op de continue verbetering van
geïmplementeerde Groene IT-maatregelen en bedenkt wat er
geregeld moet worden om dit te meten en waar nodig bij te
stellen zoals: gedetailleerde prestatierapporten, uitvoerig gebruik
van duurzaamheidscriteria en het beheer van het innovatieproces
in duurzaamheid.
Medewerkers zijn of worden opgeleid op het gebied van groene IT

Via interne voorlichting brengen wij medewerkers op de hoogte
van nieuwe inzichten op het gebied van groene IT

Bij het aankopen van IT-materiaal schenkt de organisatie
aandacht aan milieuoverwegingen. De organisatie geeft de
voorkeur aan IT-leveranciers die bewust bezig zijn met ‘groen’. Als
het gaat om ‘Groene IT’, dan maakt de organisatie gebruik van de
diensten van een professionele dienstenleverancier. Daarnaast
verkiest de organisatie hardware leveranciers die aan ‘end of IT
life - take-back’ doen.
Ons bedrijf doet controles op de energie-efficiëntie van
bestaande IT-systemen en technologieën en een aangepast ‘PC
power management’ wordt uitgevoerd.
Ons bedrijf dankt IT-materiaal af op een milieuvriendelijke
manier.
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2.
Vergroenen
van IT
(Hankel, et
al., 2015)

2.1 Eigen
datacentrum,
housing (Hankel, et
al., 2015)

2.2 Eigen
datacentrum, ITapparatuur (Hankel,
et al., 2015)

2.3 Eigen
datacentrum,
Storage (Hankel, et
al., 2015)

2.4 Ingekochte
datacentrumcapacit
eiten, housing
(Hankel, et al.,
2015)

2.1.1 Ontwerp
(Hankel, et al., 2015)

In het ontwerp van de huisvesting van het datacentrum wordt
rekening gehouden met de hulpbronnen- en energie-efficiëntie

2.1.2 Energiebron
(Hankel, et al., 2015)

In de keuze voor de energiebron van het datacentrum wordt
rekening gehouden met de hulpbronnen en energie-efficiëntie

2.1.3 Operatie
(Hankel, et al., 2015)

Ons bedrijf houdt bij de operatie van de huisvesting voor het
datacentrum rekening hulpbronnen- en energie-efficiëntie

2.1.4 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en hulpbronnen
gebruik van de huisvesting van het datacentrum en is zich bewust
van het gebruik van hulpbronnen en de energie-efficiëntie

2.2.1 Equipment
provided (Hankel, et
al., 2015)
2.2.2 Power
management (Hankel,
et al., 2015)
2.3.1 Hardware
capaciteit (Hankel, et
al., 2015)
2.3.2 Data life cycle
management (Hankel,
et al., 2015)
2.3.3 Dataopslag
optimalisatie (Hankel,
et al., 2015)

Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur van het datacentrum
rekening met de hulpbronnen en energie-efficiëntie

2.3.4 Asset
management (Hankel,
et al., 2015)

De gegevens worden automatisch ontdubbeld en waar mogelijk
verwijderd. De data worden automatisch opgeslagen in een
geschikte omgeving afhankelijk van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd

2.3.5 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de opslag van data van het
datacentrum en is zich bewust van het gebruik van hulpbronnen
en de energie-efficiëntie
In het ontwerp van de huisvesting van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen- en energie-efficiëntie
In de keuze voor de energiebron van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de operatie van de huisvesting voor de
ingekochte datacentrumcapaciteiten rekening hulpbronnen- en
energie-efficiëntie
Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en hulpbronnen
gebruik van de huisvesting van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten en is zich bewust van het gebruik van
hulpbronnen en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten rekening met de hulpbronnen en
energie-efficiëntie

2.4.1 Ontwerp
(Hankel, et al., 2015)
2.4.2 Energiebron
(Hankel, et al., 2015)
2.4.3 Operatie
(Hankel, et al., 2015)
2.4.4 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

2.5 Ingekochte
datacentrumcapacit
eiten, IT-apparatuur
(Hankel, et al.,
2015)
2.6 Ingekochte
datacentrumcapacit
eiten, Storage
(Hankel, et al.,
2015)

2.5.1 Equipment
provided (Hankel, et
al., 2015)
2.5.2 Power
management (Hankel,
et al., 2015)
2.6.1
Hardwarecapaciteit
(Hankel, et al., 2015)
2.6.2 Data life cycle
management (Hankel,
et al., 2015)
2.6.3 Dataopslag
optimalisatie (Hankel,
et al., 2015)
2.6.4 Asset
management (Hankel,
et al., 2015)

Ons bedrijf meet, monitort en verbetert het stoomgebruik van het
datacenter
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening met de hardware
capaciteit van het datacentrum
Ons bedrijf heeft een data life cycle policy voor de opslag van data
in het datacentrum
De infrastructuur voor dataopslag is geoptimaliseerd voor
energie-efficiëntie en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met minimale overhead. Extra
capaciteit kan eenvoudig en efficiënt worden toegevoegd.

Ons bedrijf meet, monitort en verbetert het stoomgebruik van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening met de hardware
capaciteit van de ingekochte datacentrumcapaciteiten
Er is een data life cycle policy voor de opslag van data in de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
De infrastructuur voor dataopslag is geoptimaliseerd voor
energie-efficiëntie en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met minimale overhead. Extra
capaciteit kan eenvoudig en efficiënt worden toegevoegd.
De gegevens worden automatisch ontdubbeld en waar mogelijk
verwijderd. De data worden automatisch opgeslagen in een
geschikte omgeving afhankelijk van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd
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2.6.5 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)
2.7 Netwerk
(Hankel, et al.,
2015)

2.7.1 Apparaat
configuratie (Hankel,
et al., 2015)
2.7.2 Routering
(Hankel, et al., 2015)
2.7.3
Netwerkarchitectuur
(Hankel, et al., 2015)

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de opslag van data van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de apparaat configuratie rekening met de
instellingen voor energieverbruik
De routering is energie-efficiënt ingericht
De netwerkarchitectuur is geoptimaliseerd zodat deze een lage
milieu impact heeft. Denk hierbij aan het hardware ontwerp van
apparatuur, hoe verkeer wordt geleid en hoe het netwerk wordt
ontworpen energiebesparende functies in apparatuur

2.7.5 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van het netwerk en is zich bewust
van het gebruik van hulpbronnen en de energie-efficiëntie

2.8 Werkplek,
apparatuur (Hankel,
et al., 2015)

2.8.1 Equipment
provided (Hankel, et
al., 2015)
2.8.2 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf houdt de uitgifte van het gebruik van apparatuur zo
minimaal mogelijk, denk hierbij aan laptops, telefoons of
schermen.
Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de werkplek en is zich bewust
van het gebruik van hulpbronnen en de energie-efficiëntie

2.9 Werkplek,
powermanagement
(Hankel, et al.,
2015)

2.9.1 Buiten
bedrijfstijden
apparatuur,
machinerie en
installaties
uitschakelen die
onnodig aanstaan.
(Hankel, et al., 2015)
2.9.2 Periodiek de
temperatuur- en
tijdinstellingen
controleren en waar
nodig
herprogrammeren
(Hankel, et al., 2015)
2.9.3 Borgen van de
goede werking van
apparatuur,
machinerie en
installaties die passen
bij een juist gebruik
(Hankel, et al., 2015)
2.9.4 Uitvoeren van
preventief onderhoud
(Hankel, et al., 2015)
2.10.1 Equipment
provided (Hankel, et
al., 2015)
2.10.2 Management
of secondary
resources (Hankel, et
al., 2015)
2.10.3 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf schakelt buiten bedrijfstijden alle apparatuur,
machinerie en installaties uit die anders onnodig aan staan

2.11.1 Ontwikkeling
(Hankel, et al., 2015)

Ons bedrijf houdt bij de ontwikkeling van software rekening met
de energie-efficiëntie

2.11.2 Configuratie
(Hankel, et al., 2015)

Ons bedrijf houdt bij de configuratie van software rekening met
de energie-efficiëntie

2.11.3 Asset
management (Hankel,
et al., 2015)
2.11.4 Monitoring en
bewustzijn (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf houdt bij het beheer van de software rekening met de
energie-efficiëntie

2.10 Werkplek,
printer (Hankel, et
al., 2015)

2.11 Werkplek,
software (Hankel, et
al., 2015)

Ons bedrijf controleert periodiek de temperatuur- en
tijdinstellingen en herpogrammeert waar nodig

Ons bedrijf borgt een goede werking van apparatuur en
machinerie

Ons bedrijf voert preventief onderhoud uit aan apparatuur en
machinerie
Ons bedrijf maakt gebruik van gedeelde printers en houdt het
aantal printers zo laag mogelijk
Ons bedrijf managet het gebruik van toners en houdt het gebruik
zo minimaal mogelijk

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de printers en is zich bewust van
het gebruik van hulpbronnen en de energie-efficiëntie

Ons bedrijf monitort de energie-efficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik software op de werkplekken en is
zich bewust van het gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
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3.
Vergroenen
van
bedrijfsproce
ssen (Hankel,
et al., 2015)

3.1 Verminderen
van reisverkeer door
IT ((Hankel, et al.,
2015)

3.1.1 Telewerken
vereist specifieke
infrastructuur, tools
en vaardigheden (Rix,
2021)
3.1.2
Werkgerelateerde
documenten zijn op
afstand veilig te
gebruiken (Rix, 2021)
3.2.1
Reserveringssysteem
voor werkplekken (Rix,
2021)
3.3.1 Toepassen
technologie Smart
Building (Rix, 2021)

Ons bedrijf voldoet aan de randvoorwaarden om goed te kunnen
telewerken zoals een juiste infrastructuur, tools en vaardigheden.

3.4.1 Minder papier
(Rix, 2021)

Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om het papierverbruik te
verminderen door bedrijfsprocessen te digitaliseren

3.4.2 Minder printers
(Rix, 2021)

Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om het aantal printers te
verminderen door bedrijfsprocessen te digitaliseren

4.1 Reisbewegingen
verminderen
(Hankel et al., 2017)

4.1.1 E-health (expert,
persoonlijke
communicatie, 24
november 2021)

4.2 Technische
infrastructuur en de
controle hierover
verbeteren (Molla
et al., 2011)

4.2.1 Big data
Analytical Platform
(Goel, 2021)

4.3 Papiergebruik
verminderen
(Hankel et al.,2017)

4.3.1 Brieven (expert,
persoonlijke
communicatie, 15
november 2021)
4.3.2
Promotiemateriaal
(expert, persoonlijke
communicatie, 15
november 2021)
4.3.2 Digitale polis
(expert, persoonlijke
communicatie, 24
november 2021).
4.3.3 E-facturatie
(expert, persoonlijke
communicatie, 24
november 2021).
4.4.1 Digitale
verzekeringspas
(expert, persoonlijke
communicatie, 2
november 2021).
4.4.2
Cloudgebaseerde
technologieplatforms
(Goel, 2021)

E-healt-oplossingen worden door ons bedrijf ingezet om de
reisreductie van klanten te bevorderen. E-Health gaat over
digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van
de gezondheid en de gezondheidszorg (KNMG, 2020).
De verzekeraars hebben een enorme hoeveelheid gegevens,
zowel gestructureerd als ongestructureerd, maar alleen degenen
die gegevens omzetten in bruikbare inzichten kunnen van deze
gegevens informatie maken. Onze organisatie maakt gebruik van
een van een Big data Analytical Platform, om een volledig begrip
van klimaat-, fysieke en transitierisico's mogelijk te maken,
daarmee kunnen milieurisico’s worden aangepakt en tegelijkertijd
worden sociale risico's beperkt door snelle, vroege en
nauwkeurige informatie
Onze organisatie stelt de klantbrieven digitaal ter beschikking in
een klantportaal of verspreid deze digitaal

3.2 Verminderen
van ruimtegebruik
door IT (Hankel, et
al., 2015)
3.3 Verminderen
van energiegebruik
door IT (Hankel, et
al., 2015)
3.4 Dematerialisatie
door IT (Hankel, et
al., 2015)

4.
Vergroenen
van primaire
processen
van
verzekeraars

4.4
Materiaalgebruik
verminderen
(Hankel et al.,2017)

Ons bedrijf heeft de mogelijkheid om op afstand veilig
werkgerelateerde documenten te gebruiken.

Ons bedrijf heeft een systeem waarmee reserveringen kunnen
worden gemaakt voor werkplekken

Ons bedrijf maakt gebruik van Smart Building waardoor het
energieverbruik wordt verminderd ((verlichting, verwarming,
apparatuur aan/uit)

Onze organisatie houdt de verspreiding van papieren
promotiemateriaal zo minimaal mogelijk en gebruikt waar
mogelijk een digitaal medium

Onze organisatie stelt de verzekeringspolis digitaal ter beschikking
in een klantportaal

Onze organisatie biedt klanten de mogelijkheid om digitaal nota's
in te dienen.

Onze organisatie biedt klanten de mogelijkheid de
verzekeringspas digitaal te ontvangen in plaats van een plastic
exemplaar

Onze organisatie adopteert cloudgebaseerde
technologieplatforms, zodat wij in staat gesteld worden nieuwe
kansen te ontsluiten, zoals de overgang naar schone energie,
mogelijk gemaakt door cloudgebaseerde geografische analyses,
vermindering van materiaalafval door betere data-inzichten en
vermindering van CO2-uitstoot
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Bijlage 10 Groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars

1.2 Policy: In
welke mate is het
beleid ontwikkeld

1.3 Governance:
Het bestuur van
de organisatie

1.2.1 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.2.2 Milieuzorg

1.2.3 Groene IT als
onderdeel van
milieuzorg
1.3.1 Doelen

1.3.2 Taken en
verantwoordelijkhede
n

1.3.3 Budget
1.3.4 Meten en
bijstellen

1.4 Practice :
Toepassen van
groene IT in de
praktijk

1.4.1 Opleiding
1.4.2 Interne
voorlichting

Er zijn reductiedoelstellingen voor
bijvoorbeeld energiegebruik, gebruik van
groene stroom of de uitstoot van CO2
De ICT-coördinator (of equivalent) neemt
het voortouw in alle ‘Groene IT en non-IT
initiatieven’. Daarnaast heeft de
organisatie een functiebeschrijving
gedefinieerd om de ‘groene initiatieven’
te coördineren
Ons bedrijf heeft een budget en andere
middelen vrijgemaakt voor ‘Groene IT’.
Ons bedrijf is gericht op de continue
verbetering van geïmplementeerde
Groene IT-maatregelen en bedenkt wat
er geregeld moet worden om dit te
meten en waar nodig bij te stellen zoals:
gedetailleerde prestatierapporten,
uitvoerig gebruik van
duurzaamheidscriteria en het beheer van
het innovatieproces in duurzaamheid.
Medewerkers zijn of worden opgeleid op
het gebied van groene IT
Via interne voorlichting brengen wij
medewerkers op de hoogte van nieuwe
inzichten op het gebied van groene IT
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Weet ik niet

1.1.5 Groene IT

5 (optimised)

1.1.3 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.1.4 Milieuzorg

4 (managed)

1.1.2 Wet- en
regelgeving

Beschrijving
Ons bedrijf vindt het belangrijk om
betrouwbaar te zijn naar afnemers,
leveranciers en medewerkers
Ons bedrijf is bezorgd over de
opkomende regelgeving betreffende de
uitstoot van broeikasgassen. Ons bedrijf
vindt het belangrijk om te voldoen aan
wet- en regelgeving
Ons bedrijf vindt het belangrijk om
maatschappelijk verantwoord te
ondernemen
Ons bedrijf is bezorgd over de bijdrage
aan broeikasgassen door IT en over de
milieu-impact, veroorzaakt door het
wegwerpen van IT op het einde van de
levenscyclus.
Ons bedrijf is bezorgd over zijn
ecologische voetafdruk en die van zijn ITleveranciers. Ze zijn zich ervan bewust
dat IT ingezet kan worden om de
ecologische voetafdruk te verminderen
Ons bedrijf heeft een beleid ontwikkeld
over MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen)
Het beleid spoort werknemers aan om
op een energie-efficiënte manier om te
springen met IT. Ons bedrijf heeft een ewaste beleid ontwikkeld en voert een
milieuvriendelijk IT-aankoopbeleid.
Daarnaast is het IT-beleid erop gericht de
CO2-uitstoot van de organisatie te
verminderen.
Ons bedrijf heeft een ‘groen IT-beleid’
ontwikkeld.

3 (defined)

Component
1.1.1 Reputatie

2 (replicable)

Attribuut
1.1 Attitude:
Houding ten
aanzien van
groene IT

1 (initial)

0 (no intention)

Domein
1. Groene
IT in de
organisatie

1.4.3 Inkoop

1.4.4 Meetprogramma

1.4.5 E-waste
2.
Vergroenen
van IT

2.1 Eigen
datacentrum,
housing

2.1.1 Ontwerp

2.1.2 Energiebron

2.1.3 Operatie

2.1.4 Monitoring en
bewustzijn

2.2 Eigen
datacentrum, ITapparatuur

2.3 Eigen
datacentrum,
Storage

2.2.1 Equipment
provided
2.2.2 Power
management
2.3.1
Hardwarecapaciteit)
2.3.2 Data life cycle
management
2.3.3 Dataopslag
optimalisatie

2.3.4 Asset
management

2.3.5 Monitoring en
bewustzijn

2.4 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, housing

2.4.1 Ontwerp

2.4.2 Energiebron

Bij het aankopen van IT-materiaal
schenkt de organisatie aandacht aan
milieuoverwegingen. De organisatie
geeft de voorkeur aan IT-leveranciers die
bewust bezig zijn met ‘groen’. Als het
gaat om ‘Groene IT’, dan maakt de
organisatie gebruik van de diensten van
een professionele dienstenleverancier.
Daarnaast verkiest de organisatie
hardware leveranciers die aan ‘end of IT
life - take-back’ doen.
Ons bedrijf doet controles op de energieefficiëntie van bestaande IT-systemen en
technologieën en een aangepast ‘PC
power management’ wordt uitgevoerd.
Ons bedrijf dankt IT-materiaal af op een
milieuvriendelijke manier.
In het ontwerp van de huisvesting van
het datacentrum wordt rekening
gehouden met de hulpbronnen- en
energie-efficiëntie
In de keuze voor de energiebron van het
datacentrum wordt rekening gehouden
met de hulpbronnen en energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de operatie van de
huisvesting voor het datacentrum
rekening hulpbronnen- en energieefficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en hulpbronnen gebruik van
de huisvesting van het datacentrum en is
zich bewust van het gebruik van
hulpbronnen en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur
van het datacentrum rekening met de
hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf meet, monitort en verbetert
het stoomgebruik van het datacenter
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening
met de hardware capaciteit van het
datacentrum
Ons bedrijf heeft een data life cycle
policy voor de opslag van data in het
datacentrum
De infrastructuur voor dataopslag is
geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie
en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met
minimale overhead. Extra capaciteit kan
eenvoudig en efficiënt worden
toegevoegd.
De gegevens worden automatisch
ontdubbeld en waar mogelijk verwijderd.
De data worden automatisch opgeslagen
in een geschikte omgeving afhankelijk
van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en gebruik van hulpbronnen bij
het gebruik van de opslag van data van
het datacentrum en is zich bewust van
het gebruik van hulpbronnen en de
energie-efficiëntie
In het ontwerp van de huisvesting van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen- en energie-efficiëntie
In de keuze voor de energiebron van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen en energie-efficiëntie
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2.4.3 Operatie

2.4.4 Monitoring en
bewustzijn

2.5 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, ITapparatuur

2.5.1 Equipment
provided

2.5.2 Power
management
2.6 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, Storage

2.6.1
Hardwarecapaciteit
2.6.2 Data life cycle
management
2.6.3 Dataopslag
optimalisatie

2.6.4 Asset
management

2.6.5 Monitoring en
bewustzijn

2.7 Netwerk

2.7.1
Apparaatconfiguratie
2.7.2 Routering
2.7.3
Netwerkarchitectuur

2.7.5 Monitoring en
bewustzijn

2.8 Werkplek,
apparatuur

2.8.1 Equipment
provided

2.8.2 Monitoring en
bewustzijn)

2.9 Werkplek,
powermanageme
nt

2.9.1 Buiten
bedrijfstijden
apparatuur,

Ons bedrijf houdt bij de operatie van de
huisvesting voor de ingekochte
datacentrumcapaciteiten rekening
hulpbronnen- en energie-efficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en hulpbronnen gebruik van
de huisvesting van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten en is zich
bewust van het gebruik van hulpbronnen
en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur
van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten rekening met
de hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf meet, monitort en verbetert
het stoomgebruik van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening
met de hardware capaciteit van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
Er is een data life cycle policy voor de
opslag van data in de ingekochte
datacentrumcapaciteiten
De infrastructuur voor dataopslag is
geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie
en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met
minimale overhead. Extra capaciteit kan
eenvoudig en efficiënt worden
toegevoegd.
De gegevens worden automatisch
ontdubbeld en waar mogelijk verwijderd.
De data worden automatisch opgeslagen
in een geschikte omgeving afhankelijk
van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en gebruik van hulpbronnen bij
het gebruik van de opslag van data van
de ingekochte datacentrumcapaciteiten
en is zich bewust van het gebruik van
hulpbronnen en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de apparaat
configuratie rekening met de instellingen
voor energieverbruik
De routering is energie-efficiënt ingericht
De netwerkarchitectuur is
geoptimaliseerd zodat deze een lage
milieu impact heeft. Denk hierbij aan het
hardware ontwerp van apparatuur, hoe
verkeer wordt geleid en hoe het netwerk
wordt ontworpen energiebesparende
functies in apparatuur
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van het
netwerk en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt de uitgifte van het
gebruik van apparatuur zo minimaal
mogelijk, denk hierbij aan laptops,
telefoons of schermen.
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de
werkplek en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
Ons bedrijf schakelt buiten bedrijfstijden
alle apparatuur, machinerie en
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2.10 Werkplek,
printer

machinerie en
installaties
uitschakelen die
onnodig aanstaan.
2.9.2 Periodiek de
temperatuur- en
tijdinstellingen
controleren en waar
nodig
herprogrammeren
2.9.3 Borgen van de
goede werking van
apparatuur,
machinerie en
installaties die passen
bij een juist gebruik
2.9.4 Uitvoeren van
preventief onderhoud
2.10.1 Equipment
provided
2.10.2 Management of
secondary resources
2.10.3 Monitoring en
bewustzijn

2.11 Werkplek,
software

2.11.1 Ontwikkeling

2.11.2 Configuratie

2.11.3 Asset
management
2.11.4 Monitoring en
bewustzijn

3.
Vergroenen
van
bedrijfspro
cessen

3.1 Verminderen
van reisverkeer
door IT

3.2 Verminderen
van ruimtegebruik
door IT
3.3 Verminderen
van
energiegebruik
door IT
3.4
Dematerialisatie
door IT

3.1.1 Telewerken
vereist specifieke
infrastructuur, tools
en vaardigheden
3.1.2
Werkgerelateerde
documenten zijn op
afstand veilig te
gebruiken
3.2.1
Reserveringssysteem
voor werkplekken
3.3.1 Toepassen
technologie Smart
Building
3.4.1 Minder papier

3.4.2 Minder printers

4.
Vergroenen
van
primaire
processen

4.1
Reisbewegingen
verminderen

4.1.1 E-health

installaties uit die anders onnodig aan
staan

Ons bedrijf controleert periodiek de
temperatuur- en tijdinstellingen en
herpogrammeert waar nodig

Ons bedrijf borgt een goede werking van
apparatuur en machinerie

Ons bedrijf voert preventief onderhoud
uit aan apparatuur en machinerie
Ons bedrijf maakt gebruik van gedeelde
printers en houdt het aantal printers zo
laag mogelijk
Ons bedrijf managet het gebruik van
toners en houdt het gebruik zo minimaal
mogelijk
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de
printers en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de ontwikkeling van
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de configuratie van
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij het beheer van de
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik software op
de werkplekken en is zich bewust van
het gebruik van hulpbronnen en de
energie-efficiëntie
Ons bedrijf voldoet aan de
randvoorwaarden om goed te kunnen
telewerken zoals een juiste
infrastructuur, tools en vaardigheden.
Ons bedrijf heeft de mogelijkheid om op
afstand veilig werkgerelateerde
documenten te gebruiken.

Ons bedrijf heeft een systeem waarmee
reserveringen kunnen worden gemaakt
voor werkplekken
Ons bedrijf maakt gebruik van Smart
Building waardoor het energieverbruik
wordt verminderd ((verlichting,
verwarming, apparatuur aan/uit)
Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om
het papierverbruik te verminderen door
bedrijfsprocessen te digitaliseren
Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om
het aantal printers te verminderen door
bedrijfsprocessen te digitaliseren
E-healt-oplossingen worden door ons
bedrijf ingezet om de reisreductie van
klanten te bevorderen. E-Health gaat
over digitale toepassingen in de zorg: het
gebruik van informatie- en
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van
verzekeraar
s
4.2 Technische
infrastructuur en
de controle
hierover
verbeteren

4.2.1 Big data
Analytical Platform

4.3 Papiergebruik
verminderen

4.3.1 Brieven

4.3.2
Promotiemateriaal

4.3.3 Digitale polis

4.3.4 E-facturatie

4.4
Materiaalgebruik
verminderen

4.4.1 Digitale
verzekeringspas

4.4.2
Cloudgebaseerde
technologieplatforms

communicatietechnologie ter
ondersteuning of verbetering van de
gezondheid en de gezondheidszorg
(KNMG, 2020).
De verzekeraars hebben een enorme
hoeveelheid gegevens, zowel
gestructureerd als ongestructureerd,
maar alleen degenen die die gegevens
omzetten in bruikbare inzichten kunnen
van deze gegevens informatie maken.
Onze organisatie maakt gebruik van een
van een Big data Analytical Platform, om
een volledig begrip van klimaat-, fysieke
en transitierisico's mogelijk te maken,
daarmee kunnen milieurisico’s worden
aangepakt en tegelijkertijd worden
sociale risico's beperkt door snelle,
vroege en nauwkeurige informatie
Onze organisatie stelt de klantbrieven
digitaal ter beschikking in een
klantportaal of verspreid deze digitaal
Onze organisatie houdt de verspreiding
van papieren promotiemateriaal zo
minimaal mogelijk en gebruikt waar
mogelijk een digitaal medium
Onze organisatie stelt de
verzekeringspolis digitaal ter beschikking
in een klantportaal
Onze organisatie biedt klanten de
mogelijkheid om digitaal nota's in te
dienen.
Onze organisatie biedt klanten de
mogelijkheid de verzekeringspas digitaal
te ontvangen in plaats van een plastic
exemplaar
Onze organisatie adopteert
cloudgebaseerde technologieplatforms,
zodat wij in staat gesteld worden nieuwe
kansen te ontsluiten, zoals de overgang
naar schone energie, mogelijk gemaakt
door cloudgebaseerde geografische
analyses, vermindering van
materiaalafval door betere datainzichten en vermindering van CO2uitstoot
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Bijlage 11 Brief respondenten
Geachte heer/ mevrouw,
We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoek: Een groene ITvolwassenheidsmodel voor de verzekeringssector. Deelname is vrijwillig. Om u te kunnen laten
deelnemen, hebben we uw schriftelijke toestemming nodig.
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek
inhoudt. Lees deze informatie rustig door en vraag de afstudeerder uitleg als u vragen heeft. U kunt
ook de hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende
informatie vragen.
1. Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de negatieve en positieve effecten van IT op het milieu in kaart te
brengen in de verzekeringssector door middel van het ontwikkelen van en meten met een groen ITvolwassenheidsmodel dat relevant is voor de verzekeringssector. Dit model heeft als doel om een
instrument te bieden aan de verzekeringssector om mee te kunnen optimaliseren en dus te werken
aan de vergroening van de IT en vergroening door IT. Aan de hand van de literatuur is er een model
opgesteld, dit model zal worden gevalideerd aan de hand van interviews.
2. Achtergrond van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de masteropleiding Business Process Management & IT,
variant Data Science Management van de Open Universiteit.
Het klimaat verandert in rap tempo. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om een transitie te
bewerkstelligen waarin de welvaart wordt bevorderd en tegelijkertijd de planeet wordt beschermd.
De aarde is een gesloten systeem en bestaat dankzij kringlopen. Zodra deze worden verstoord
ontstaan problemen. Een voorbeeld hiervan is het versterkte broeikaseffect, door de verstoring van
de koolstofkringloop als gevolg van toename van CO2-uitstoot onder andere bij het opwekken van
energie. Technologie en gedrag kunnen helpen bij het sluiten van de kringlopen. Een onderdeel
hiervan is groene IT, deze omvat activiteiten die de negatieve impact van IT op het milieu
minimaliseren en de positieve impact die IT kan hebben optimaliseren. Groene IT kan worden
gebruikt om de milieuprestaties in de economie en samenleving te verbeteren en zo de ecologische
voetafdruk te verkleinen.
Het verkleinen van de ecologische voetafdruk is een belangrijke opdracht voor bedrijven. Zo ook
voor de verzekeringssector. Verzekeringen als risicobeschermingsmechanisme kunnen op indirecte
wijze de verwezenlijking van veel Global Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
ondersteunen. De verzekeringsindustrie is goed gepositioneerd om een doorslaggevende rol te
spelen bij het creëren van een duurzamere toekomst, aangezien zij op het spilpunt staat van de
overgang naar een koolstofneutrale, veerkrachtige en duurzame wereldeconomie, zowel wat betreft
de risico's die zij dekt als de investeringen die zij doet.
Na een langzame start van de implementatie van IT bij verzekeraars wint de digitale transformatie
tot aan vandaag aan kracht en raakt elk onderdeel van de waardeketen van de
verzekeringsmaatschappij. De verzekeringssector is in hoge mate afhankelijk van IT-systemen om
hun kerntoepassingen te ondersteunen. Er kan dus worden gesteld dat de primaire processen bij
verzekeraars IT-intensief zijn en dat de IT is verweven in de primaire processen.
Volwassenheidsmodellen worden beschreven als een algemeen hulpmiddel voor organisaties om
hun capaciteiten op verschillende domeinen te beoordelen. Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd
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naar groene IT-volwassenheidsmodellen, hieruit blijkt dat er veel verschillende modellen zijn. Op
deze modellen heeft een selectie plaatsgevonden en zijn er twee modellen die naar voren zijn
gekomen, die als basis worden gebuikt voor het model voor verzekeraars. Dit zijn het SURF Green
ICT maturity model 2.0 van Hankel (2020) en het Green ICT Readiness framework van Molla, Cooper,
& Pittayachawan (2011).
Het ontwikkelde groene IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars bestaat uit 4 domeinen, 23
attributen en 70 componenten. Er wordt gemeten aan de hand van zes volwassenheidsniveaus en
de optie ‘weet ik niet’. In de bijlage van deze e-mail treft u het model en de beschrijving van de
componenten aan.
3. Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht?
Als u deelneemt aan het onderzoek zal u ten eerste een groene IT-volwassenheidsmodel ontvangen
voor verzekeraars en interviewvragen. U wordt gevraagd om dit model in te vullen en de het
ingevulde model terug te sturen aan de onderzoeker. In het model kan per component worden
beoordeeld welke score van toepassing is, indien u het antwoord niet weet kunt u voor de optie
‘weet ik niet’ kiezen. De resultaten worden tijdens het interview besproken. Daarnaast wordt u
gevraagd om de interviewvragen alvast door te nemen zodat u alvast kunt nadenken over een
mogelijk antwoord. Vervolgens vindt het daadwerkelijke interview plaats. Het interview zal door de
onderzoeker worden uitgewerkt in een gespreksverslag. Dit gespreksverslag ontvangt u binnen één
week, zodat u dit kunt beoordelen op volledigheid en juistheid en eventueel aan kunt vullen. De
onderzoeker ontvangt graag binnen twee weken reactie van u op het gespreksverslag. De interviews
en het nawerk vinden plaats tussen februari 2022 en april 2022.
4. Mogelijke voor- en nadelen
Deelname aan het onderzoek zal ongeveer twee uur tijd van u vragen, een half uur om het model in
te vullen, een uur voor het interview en een half uur voor de review van het gespreksverslag. Door
deel te nemen aan het onderzoek kunt u kennis opdoen over groene IT en wat groene IT in uw
organisatie kan betekenen.
5. Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft
dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen,
ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment
zijn verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u ervoor kiest om ook de
gegevens die u hebt verstrekt, in te trekken.
6. Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer u het gespreksverslag, dat is gemaakt van het
interview met u, heeft beoordeeld op volledigheid en juistheid. Het hele onderzoek is klaar als alle
deelnemers klaar zijn. Na verwerking van alle gegevens informeert de afstudeerder u over de
belangrijkste resultaten van het onderzoek. Dit zal in augustus zijn. Als u het wenst, kan het
afstudeerverslag met u worden gedeeld.
7. Gebruik en opslag van uw gegevens
Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier
om uw functietitel en inhoud, arbeidsduur en uw persoonlijke opvattingen over uw werk. Het
verzamelen, gebruiken en opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit
onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden
gedeeld met de afstudeerbegeleiders. De gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie
die tot u of uw organisatie herleidbaar is. Daarnaast zijn gegevens die gebruikt worden in rapporten
en publicaties die betrekking hebben op het onderzoek niet tot u of uw organisatie te herleiden.
8.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
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Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u
onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier
gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de
afstudeerder en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.
9.
Toegang tot uw gegevens voor controle
Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen
leden van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien.
10.
Duur van de gegevensopslag
Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.
11.
Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens
Voor algemene informatie 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
Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit
onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en
instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de afstudeerder ontvangen een
getekende versie van deze toestemmingsverklaring.
Uitvoerend onderzoeker/ afstudeerder: Anne Roos Gjaltema – van den
Belt,anneroosgjaltema@gmail.com 0612788922
Hoofdonderzoeker/ afstudeerbegeleider: dr. Anda Counotte, anda.counotte@ou.nl

Bijlage Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek
Onderzoeksproject: Een groen IT-volwassenheidsmodel voor de verzekeringssector
Onderzoeksteam: Anne Roos Gjaltema- van den Belt
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:
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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:

81

Bijlage 12 Overzicht antwoorden respondenten valideren model
Hoofd
vraag
E1. Is
het
model
valide?

Interviewvraag

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

E1.1 Is elk domein
relevant voor het
beoogde doel?
E1.2 Mist er een
domein die zou
moeten worden
toegevoegd?
E1.3 Moeten er
domeinen worden
samengevoegd of
gesplitst?
E1.4 Is elk attribuut
relevant voor het
beoogde doel?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, logische
indeling.

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja.

Ja

Ja

Ja

Ja.

Ja.

E1.5 Mist er een
attribuut die zou
moeten worden
toegevoegd?
E1.6 Moeten er
attributen worden
samengevoegd of
gesplitst?

Nee

Ja, cloud
extra
attribuut

Nee

Nee

Ja. 1.1-1.4
wellicht
verdieping
over
leveranciers
.
Nee

Nee

Ja, cloud
extra
attribuut

Samenvoe
gen
datacentru
mcapacitei
t. Van
data
storage
een apart
onderwerp
maken
Ja.
Beschrijvin
g big data
analytical
platform
verduidelij
ken

Ja, tweede
domein
opdelen in
housing en
hosting

Nee

Nee

Samenvoeg
en
onderdelen
werkplek

Samenvoeg
en
onderdelen
werkplek

Nee

Ja,splitsing
van eigen
en
ingekocht
datacentru
m
eventueel
maken in
de
component
en
Ja onder
attribuut
cloud twee
component
en., onder
3.2 drie
component
en onder
3.4 één
component
toevoegen
Nee

Ja.

Ja.
Beschrijving
E-health en
big data
analytical
platfrom
verduidelijk
en.

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja, strategie
als
component
onder
attitude

Nee

Nee

Ja onder
attribuut
cloud
component
toevoegen

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Beschrijving
toevoegen
en optie
niet van
toepassing.
In NL

Beschrijving
toevoegen

Beschrijving
toevoegen
In NL

Beschrijving
toevoegen
In NL

Beschrijving
toevoegen

Ja,

E1.7 Is elke
component relevant
voor het beoogde
doel?

E1.8 Mist er een
component die zou
moeten worden
toegevoegd?

Nee

E1.9 Moeten er
componenten
worden
samengevoegd of
gesplitst?
E1.10 Zijn de
volwassenheidsnivea
us 0 tot en met 5 en
de optie ‘weet ik
niet’ bruikbaar en
toepasbaar voor het
beoordelen van de
onderdelen van het
model?

Nee

Optie niet
van
toepassing
toevoegen
In NL.
commenta
arveld
toevoegen.
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Bijlage 13 Overzicht antwoorden respondenten bruikbaarheid model
Hoofdvraag
E2. In hoeverre is
het voorgestelde
model bruikbaar
in de
verzekeringsbran
che?

Interviewvra
ag
E2.1 Is het
model
eenvoudig in
gebruik?

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Ja,
bovenste
balk met
scores
herhalen.

Ja,
Bovenste balk
met scores
herhalen
webpage

Ja,
Webbased
tool

Nee,
Webtool.

bovenste
balk met
scores
herhalen.
Online tool
is

Ja. Bovenste
balk met
scores
herhalen

E2.2 Kan één
rol het
model
invullen en
zo ja, welke
rol(len)?

Nee.
Combinatie
van IT,
facilitair en
inkoop.

Nee. Inrichting
en opzetonderdelen bij
Manager
operations.
Kader gevende
kant door
architect of
beleidsmakers
kant

Nee,
combinati
e van
P&O,
facilitair
en IT zelf.

Verschillen
de rollen

Ja, enterprise
architect,
domein
architect ,
solution
architect

E2.3 Zijn er
onderdelen
die anno
2022 niet
relevant of
accuraat zijn
voor het
model?

Nee

In principe
relevant. Eigen
datacenter
wordt wel
steeds minder
heb ik het
idee.

Nee, er
zijn
meerdere
partijen
nodig.
Wel kan
één
iemand de
input
coördiner
en.
Nee

Eerst een
uitleg
over
groene
IT,
interactie
ve lijst
van
maken.
Nee
stukje op
mijn
afdeling,
de rest
bij
facilitair
en IT.

Nee

Nee

Telewerke
n zou ik
hybride
werken
noemen.

E2.4 Is het
model
komende
jaren ook
bruikbaar?

Ja, want ik
verwacht
niet dat er
drastische
verandering
en zijn in de
IToplossingen
. cloud
prominente
r
neerzetten.

Ja, maar voor
datagedrevenh
eid / data
analytics maak
je meer
gebruik van
externe
bronnen die
eigenlijk niet
van jouw zijn
(shared data)

Ja

Ja, eigen
datacentr
um wordt
wel steeds
minder. Is
een
beweging
om steeds
minder
zelf te
doen en
alles in de
cloud
doen.

Ja

Ja.

Voor ons
eigen
datacenter.
Maar ik kan
het niet
beoordelen
voor een
andere
verzekeraar
Ja, kijk wel
goed naar de
beweegrede
nen voor
cloud
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Onderwerp

Responden
t

1

Attitude

R4

1

Attitude
componenten

R5

1

R7

1
1

Attributen
domein 1
Beleid domein 1
Domein 1

1

Domein 1

R6

1
1

Governance
Strategie
component

R7
R4

2

Cloud

R2

2

Cloud

R7

2

Componenten

R4

2
2

Componenten
Data storage en
apparatuur
Data storage en
apparatuur

R4
R1

2

Datacenter

R1

2

Datacenter

R1

2

Datacenter

R2

2

Datacenter

R4

2

Datacenter

R6

2

Datacenter

R7

2

Datacenter
componenten
Datcentrum
attributen

R4

Eigen
datacenter

R1

2

2

2

R7
R5

R1

R7

Citaat

Domein

Bijlage 14 Citaten valideren en bruikbaarheid model

Checkvraag erin zetten: wordt er verduurzaamd vanuit een kostenoverweging of verduurzaamd vanuit
een soort van doel om zo duurzaam mogelijk te zijn?
zijn logische componenten. Zijn allemaal onderwerpen, als je daarnaar gaat kijken ten aanzien van
groene IT waar je als organisatie naar moet kijken. Is het schadelijk, waardoor en wat kunnen we doen
om dat zo weinig mogelijk te laten zijn.
Vind ik wel logisch
Vind ik wel een hele goede want het beleid zit bij ons erg verweven in de DNB-controles.
Logische indeling en uitsplitsing met deze onderwerpen en subonderwerpen. Je kijkt eerst wat heb je,
hoe ga je er met wet- en regelgeving mee om? Hoe wordt er in de praktijk mee omgegaan en wordt er
aandacht geschonken aan de manier waarop iets wordt ingekocht
Nee goede indeling. Goed dat er scheiding is in hoe de organisatie ertegenaan kijkt en of er beleid is.
We zijn als organisatie heel governance gestuurd dus dat is ook logisch als een apart onderwerp. De
praktijk is ook een apart ding erin.
De stellingen en indeling zijn goed en ik herken ze wel.
Zou strategie als component onder attitude toevoegen. Beleidsstukken schrijf je naar aanleiding van
wat je strategie is. Je gaat niet zomaar beleid maken. Het is een borging van de attitude, zit in de
strategie. Strategie kan zich doorvertalen naar beleidsstukken en daarop weer de governance die je
neerzet.
Staat nu alleen bij materiaalverbruik verminderen maar ik vind cloud eigenlijk wel een derde tak hierin.
Als je cloud gebruikt koop je niet meer in op piekgebruik maar volgens pay per use concept op basis
van wat je nodig hebt. Daar zit een impliciete vergroeningsstrategie achter. Je pieken deel je met
elkaar.
Onder attribuut cloud volgende componenten toevoegen: In hoeverre draagt cloud bij aan het
vervangen van inkopen op basis van piekmomenten naar pay per use? In hoeverre heb je aandacht
voor automatische schaling?
De cloud zou een extra attribuut moeten zijn, pay per use vind ik een belangrijk ding. Op de eigen
datacenters is dat vaak niet het geval en in de cloud is dat wel het geval. We willen wel toe naar de pay
per use modellen vanwege kosten. Maar indirect ga je daar ook energie besparen. In het model
vragen: In hoeverre pay per use in een schalingsmodel is opgenomen.
Contract- leveranciersmanagent en inkoop die kijken naar partijen met wie we willen samenwerken.
Als je daar eisen gaat stellen op het gebied van duurzaamheid dan vang je daar een groot gedeelte van
wat wij als organisatie doen mee af.
Dan is het handig dat je dat in de generieke zin aan één toetsingskader houdt.
Maar uhm ik worstel een beetje, zeg maar met het feit dat je opsplitsing maakt tussen IT apparatuur
en storage. Want storage is bijvoorbeeld ook gewoon apparatuur alszodanig.
Ik zou bijvoorbeeld dat data Storage zo apart onderwerp van maken en dat gewoon onder ja hou je
rekening met aanschaf van de apparatuur en dergelijke dat je gewoon een energiezuinige oplossing
vindt.
Ik zou het gewoon samenvoegen in een een attribuut. Gewoon datacenter. En dan ongeacht of het de
eigen datacentrum is of inhuur door dat dat zou ik gewoon onder één noemer gooien.
Ik zie geen toegevoegde waarde om het op te splitsen om eerlijk te zijn. Dezelfde vragen op het gebied
van apparatuur en dergelijke. En daar zit in feite geen verschil in in mijn optiek of je nou het in huis
hebt je eigen datacenter of dat je een husing-overeenkomst hebt.
Ik zou de opdeling over datacentrum juist omdraaien. Je hebt housing en of dat nou eigen is of
ingekocht dat maakt denk ik niet zoveel uit. Het gaat er vooral om hou je bij het ontwerp van die
dienst rekening met…. Je zou in de componenten nog eventueel een splitsing kunnen maken tussen
eigen of ingekocht. Voelt voor mij logischer omdat eigen housing voor mijn gevoel niet meer zoveel
voorkomt. En je hebt dezelfde vraagstukken. Ik zou dan de opdeling maken in housing en hosting
(Storage, compute, virtualisatie). Daarnaast zou ik als derde cloud toevoegen.
Indeling is voor ons relevant, vraag is hoeveel bedrijven hebben hun eigen datacentrum nog? Ons
premise-stuk hoeft niet meer. Hij is misschien niet voor iedereen relevant.
Logische opsplitsing en eigen en ingekocht. Je kan daar natuurlijk bij allebei anders mee omgaan en
welke invloed die je hebt verschilt ook.
Ik vind de splitsing wel relevant omdat er ook verzekeraars zullen zijn die het nog wel hebben. Het
zorgt voor inzicht.
Nee zou ik niks anders doen.
Ja deze opsplitsing is logisch. Housing is voor mij vooral ook wat je inkoopt aan bijvoorbeeld ruimte,
aircocapaciteit, stroomvoorziening enzovoort. Daarna heb je de opslagruimte, daar heb je zelf heel
veel invloed op.
Ja, maar volgens mij hebben geen eigen datacenter, dus daar had ik daar bijvoorbeeld gelijk het niet
van toepassing kunnen doen. Wat ik, ik heb er nu ingezet zeg maar In het hoe noem ik het weet niet.
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Maar dan mis je daarmee zeggen, de mogelijkheid van Dit is gewoon bij ons niet van toepassing, want
We hebben geen eigen datacenter.
Voor ons niet van toepassing omdat we in een transitie zitten maar ik weet niet of dat voor de
kleinere verzekeraars ook geldt.
Laat maar zeggen, ik sta er te ver vanaf om dat goed te kunnen beoordelen.
Ik kan dus niet zeggen of deze relevant zijn. Ik vind dit een lastige vraag.
Nee. Ik zit te weinig in powermanagement om daar goed een oordeel te geven of u daar nog wat wat
mist.
De splitsing van onderdelen werkplek zie ik de toegevoegde waarde zie ik niet zo 1,2,3 terug.
Apparatuur en powermanagent zou ik bij elkaar zetten.
Goede pdf-reader, grote schermen waarop je goed kan lezen. In hoeverre facilitair je het papierloos
werken door middel van tooling etc.

Eigen
datacenter
Netwerk
Netwerk
Powermanage
ment
Werkplek

R7

R2

3

Faciliteren
papierloos
werken
Rollen

3

Shared data

R2

3
3

Telewerken
Vergroenen van
bedrijfsprocess
en

R6
R1

3

Vergroenen van
bedrijfsprocess
en
Vergroenen van
bedrijfsprocess
en
Vergroenen van
bedrijfsprocess
en
Vergroenen van
bedrijfsprocess
en
Verminderen
ruimtegebruik
Verminderen
ruimtegebruik

R4

Ik vind het wel een logische maar denk wel dat je meerdere doelgroepen moet benaderen om het
model goed gevuld te krijgen.
Voor datagedrevenheid / data analytics maak je meer gebruik van externe bronnen die eigenlijk niet
van jouw zijn (shared data), zodat je de data niet naar je toe hoeft te halen. Kan door middel van bv
community cloud. Confidential ledger, nieuwe technieken waarbij je data van verschillende bedrijven
combineert maar wel anoniem houdt. Hierbij hoef je maar eenmaal de data op te slaan en scheelt dit
in energie maar ook in apparatuur en dergelijke. (3.4 component 3.3.2 toevoegen over gebruiken van
shared data)
Telewerken zou ik hybride werken noemen.
Ik vind deze het belangrijkste om eerlijk te zijn. Dat heeft te maken met het feit dat je door gebruik
maken van IT en verdere digitalisering positieve impact kan hebben op De CO2 belasting en
energieverbruiken en dergelijke. Daar binnen heb je dan de keuze van. Oké, maar kunnen we die IT
groener maken? Maar dit moment is eigenlijk is toch wel dat je zegt Van dat door.. Ik vind het
digitaliseren van je bedrijfsprocessen en je communicatie en de mogelijkheden om thuis te werken en
dergelijke dat je daardoor een grotere vergroening realiseert dan puur de focus op groene IT , ik vond
deze heel goed
Dit zijn logische attributen

R5

Ik vind hem goed zo, duidelijk.

R6

Dit zijn echt wel verschillende componenten waar je met IT-ondersteuning kan hebben. Zie ik hier
zeker wel terug.

R7

4

Big data
analytical
platform

R1

4

Big data
analytical
platform

R4

4

Cloudgebaseerd
e
technologieplat
forms
Domein 4
Domein 4
Domein 4
E-health

R3

Domein 3 is veel meer gepositioneerd bij het facilitair bedrijf. Ik zie de logica van de indeling wel. Je
wordt aan het denken gezet van hebben we dat en kan dat, daar heb ik niet aangedacht en daar moet
ik wat aan doen.
Daarnaast gebruik van evoko schermpjes, als je niet je aanwezigheid bevestigd wordt de
vergaderruimte weer vrijgegeven na x minuten.
Het inzetten digitale samenwerkingsmiddelen. Hoe kun je een gebouw en IT zo inrichten dat je er
makkelijk flexibel gebruik van kan maken en de ruimte indeling afstemmen op werktype (zoals bv
stand-up ruimte).
Worstel met relatie tussen groene IT en big data analytical platform. De digitalisering is veel breder
dan data intelligence, wat wil je hiermee beogen? De gegevens gebruik je in je data intelligence met
betrekking tot verduurzaming. Dan heb je datawarehouse nodig op het gebied van energieverbruik.
Het verzamelen van informatie zodat je kan sturen op vergroening.
Vind ik lastig. Het is maar net hoe je je dataplatform benut. De vraag is niet of je het hebt maar meer
over het benutten. Meer gaan richting: data worden gebruikt om de primaire processen te
verduurzamen. Dan zou je het los kunnen trekken van het platform en gaat dan meer over het tweede
gedeelte van je stuk. En het doel waarvoor je de data gebruikt, eigenlijk de data analyse. Data analyse
wordt in gezet om de primaire processen te verduurzamen.
Laatste component over de cloudgebasseerde technologieplatforms, wat is dat omvattend? Wat
bedoel je daarmee? In je model veel specifieke dingen en deze was heel breed. Wat versta je
hieronder? Gekke afsluiting van de lijst.

2
2
2
2
3

3

3

3

3
3

4
4
4
4

R1
R7
R1
R6

R4

R2
R2

R4
R5
R7
R4

Ik begrijp de indeling wel en ze raken erg de K&O-processen met papier en materiaalverbruik.
Ik zou hem niet anders indelen.
Ik vind die indeling opzich wel prima.
Component E-health is wat indirect. Gaat om hoe jij als partij probeert verduurzaming bij externe
partijen, in dit geval zorgaanbieders, te realiseren. Dat raakt waarde gerichte zorginkoop maar dan op
een andere manier. Duurzaam bewuste zorginkoop zou je kunnen introduceren als component. Is wel
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Onderwerp

Domein

lastig maar kan je wel wat mee. Is duurzaamheid een thema bij de gesprekken die we voeren met
zorgaanbieders? Dan valt e-health daaronder.
4

Papierverbruik
verminderen
Anno 2022
relevant

R6

Richting verzekerden zijn dat zeker de belangrijkste onderwerpen.

R2

Anno 2022
relevant
Anno 2022
relevant
Big data
analytical
platform
Bruikbaarheid

R3

Voor datagedrevenheid / data analytics maak je meer gebruik van externe bronnen die eigenlijk niet
van jouw zijn (shared data), zodat je de data niet naar je toe hoeft te halen. Kan door middel van bv
community cloud. Confidential ledger, nieuwe techniek
Nee, geen onderdelen te onderkennen. Het is breed aangevlogen en compleet dat ondanks dat er
misschien nieuwe oplossingen in de techniek zijn je met deze vragen wel het beeld kunt vormen.
Voor ons is dat vooral het eigen datacenter. Maar ik kan het niet beoordelen voor een andere
verzekeraar dus ik zou hem er gewoon inlaten.
Ik vind dit een hele relevante vraag omdat we uit willen stralen dat we leefkrachtig zijn met
<gezondheidsapp> enzovoort.

Bruikbaarheid
Bruikbaarheid

R2
R3

Bruikbaarheid

R4

Bruikbaarheid

R5

R7
R7

R1

Bruikbaarheid

R6

Bruikbaarheid
Controlevragen

R7
R2

Domeinen
Domeinen

R2
R3

Domeinen

R4

Domeinen

R6

Domeinen
Komende jaren
bruikbaar

R7
R1

Komende jaren
bruikbaar
Komende jaren
bruikbaar
Komende jaren
bruikbaar
Komende jaren
bruikbaar
Model

R4

Papier en
materiaalgebrui
k verminderen

R1

R5
R6
R7
R7

Ja met uitzondering van dat ik soms als je een beetje onderaan het word-document zit dat je de de
verschillende scores niet meer kon zien.
In Excel balk vastzetten dan kan je wel door scrollen, dan heb je de schaalverdeling bij de hand.
Webbased tool zou nog makkelijker zijn maar vraag is wel wat je er in verdere verwerking mee wilt
doen. Door bijvoorbeeld tussendoor tips te geven op basis van het antwoord krijg je meer interactie
met de gebruiker.
Niet gebruiksvriendelijk nee. Zou mooier zijn als je iets aanklikt en er komt een kruisje in plaats van dat
je dat zelf moet zetten. In webtool bijvoorbeeld.
Ik zou eerst een uitleg geven over groene IT, dus een stuk bewustwording. We gaan bijvoorbeeld over
van fysiek contact/verzending naar teams en digitaal. Deze verbeteringen hebben we al doorgevoerd
dat levert ons dit op aan uitstoot. We hebben IT nodig, dat bestaat uit deze componenten. Dat lijkt
mee een logische stap.
Ik zou er een soort interactieve lijst van maken. Je kan hierbij dan een stappenplan maken waarbij je
mensen er doorheen begeleid. Dan kan je tussendoor ook uitleg toevoegen en de juiste vragen bij die
persoon neerleggen.
Boven elke pagina de regel met de scores herhalen. Met online tool is het makkelijk in te vullen, als dit
niet lukt zou ik geneigd zijn naar Excel.
Ja. Wat wel handig is, om de bovenste balk te herhalen of in Excel vast te zetten.
Wellicht soort van controlevragen inbouwen. Vierkants controle, hierdoor krijg je in je vragenlijst een
controle of het wel consistent is.
Dit is een heldere opdeling.
Ja, ze dragen allemaal bij. De onderlinge relaties zie je heel goed door de domeinen en vervolgens de
attributen en componenten. Door de logische opbouw zie je dat elk element vanuit een bepaald
perspectief logisch wordt benaderd. Het is zo compleet, je kan sub nuances aanbrengen maar dit voegt
niks toe.
Domeinen waren begrijpelijk en logisch. Veel heeft te maken met energieverbruik. Zou dit een
geaggregeerd domein kunnen zijn of niet?
Wel logische indeling. De diverse onderwerpen kloppen en de vragen erbij ook. Ook goed dat het
laatste stukje specifiek voor verzekeraars met de processen hebt gezet. Daar zit een grote
verwevenheid met onze IT-afdeling.
Ja logische indeling.
Ja, want ik verwacht niet dat er drastische veranderingen zijn in de IT-oplossingen als zodanig. Je mag
wel zeggen die cloud nog wat prominenter zetten. Dat is natuurlijk wel een grote shift in de IT op dit
moment. Voor de rest ja het is allemaal gewoon pure apparatuur. Verdere digitalisering… wij.. Ik denk
dat absoluut bruikbaar blijft.
Eigen datacentrum wordt steeds minder. Is een beweging om steeds minder zelf te doen en alles in de
cloud doen.
Jazeker wel, je ziet nu de omslag naar alles moet via systemen en dit eigenlijk is de volgende stap. Je
gaat monitoren van welke verdiepingen kunnen we maken?
Maar dan denk ik wel als ik kijk naar vergroenen van bedrijfsprocessen dat is voor aankomende
periode actueel aangezien er redelijk algemeen grote termen zijn zoals dat smart building.
In deze huidige tijdgeest iedereen in bezig met cloud. Kijk goed naar de beweegreden voor cloud.
Het model geeft wel degelijk een goed inzicht in hoe bewust ben je van groene IT op verschillende
niveaus.
Absoluut, zeker weten ja. Dat is weer, dan gaat het niet zo Groene IT, die heb ik vaak betaling Van oké
zo Energiezuinig met je IT omgeving omgaan. Maar deze deze punten zijn gewoon veel, veel
relevanter. Van kan je door IT, inzetten van IT, zeg maar een vermindering van de CO2 uitstoot of
energieverbruik realiseren.
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Rollen

R6

Rollen
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Volwassenheids
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Volwassenheids
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Rollen

R2

Nee, nou laten we zeggen. Ik, Ik denk dat de combinatie moet zijn van IT….. eigenlijk drie rollen, denk
ik, ja. IT dus mensen die echt weer op de operatie zitten met de data Center, bijvoorbeeld facilitair en
inkoop. Ik denk dat de drie rollen zijn die eigenlijk zou moeten meenemen.
Ik kan het wel vullen, werk lang bij <Naam casusorganisatie> en ken de praktijk en het bestuur. Maar
kan me voorstellen dat dat niet in alle bedrijven zo geregeld is. Inrichting en opzet-onderdelen bij
Manager operation. Kadergevende (beleids) kant door architect of beleidsmakerskant.
Nee, er zijn meerdere partijen nodig. Wel kan één iemand de input coördineren.
Combinatie van P&O, facilitair en IT zelf. Het gaat hier over telewerken en de manier waarop we
hiernaar kijken. Hybride werken hoor hierbij en op wat voor manier werk je samen. Wat zijn de
gedachtes daarachter? Is dit ook geborgd binnen je personeelsvisie rondom samenwerken dus een
afdeling P&O. Ik zou sowieso manager facilitair hierbij betrekken. Rol van IV is samen met facilitair,
bijvoorbeeld rond het hybride werken zijn ze nu samen in gesprek. Het is een lastige puzzel om te
maken en te leggen er niet één afdeling die daar perse over gaat het zijn meerdere afdelingen die
daar keuzes in maken.
Wat ik natuurlijk wel heb is met die vragen van papierverbruik verminderen zou je eigenlijk heel goed
moeten kijken van dit is mijn interpretatie vanuit wat ik weet en doe. Als je over de hele organisatie
gaat kijken weet ik niet hoe alle afdelingen daarmee bezig zijn.
Nee dat denk ik niet. Als ik de lijst zo zie, ligt er een klein stukje bij onze afdeling, voornamelijk papier.
Daarnaast zie ik veel facilitair onderdelen en IT-onderdelen. Ook zullen verschillende afdelingen
verschillende antwoorden hierop geven. Ik denk niet dat er binnen <Naam casusorganisatie> één
persoon/rol is die naar mijn weten het kan overzien voor de hele organisatie.
Ik zou de lijst meerdere keren laten invullen op verschillende afdelingen en daar een gemiddelde van
nemen.
Verschillende rollen. Je zit met verschillende onderdelen. Facilitair bedrijf vanwege de papierstromen
en het energieverbruik en het vergoenen van bedrijfsprocessen. En deel door IT
Het zou ook goed zijn gewoon door medewerkers te laten invullen ook voor een stukje
bewustwording.
Ik twijfel eraan of iedereen dat zomaar snapt. Ik zou in ieder geval de afdeling strategie waar de
enterprise architect zit vragen. Je kan ook nog denken aan een domein architect / solution architect
binnen IV ops. Zij zouden het model helemaal moeten kunnen invullen. Ook belangrijk dat de
verantwoordelijke IV ops manager hier iets van moet vinden.
Ik zou zeggen, A zou ik alles in Nederland houden, dan ga je twee dingen Nederlands en Engels door
elkaar. Ik zou toch niet van toepassen willen zien en misschien een stukje commentaarveld.
Beschrijving, heb ik zelf opgezocht, dit zou je nog kunnen toevoegen.

R3

Ja, mits toegelicht wat elk niveau inhoudt

R3

Zou geen optie niet van toepassing toevoegen, aangezien alle onderdelen wel relevant zijn, als je iets
nog niet hebt kan het wel interessant zijn om te zien waarmee je rekening kan/moet houden.
Voldoet. Weet niet was ook zeker bruikbaar. Ik zou hier wel een beschrijving bij doen. De termen zijn
niet eens nodig als je er de beschrijvingen bij hebt.
In het Nederlands en tabel met uitleg toevoegen. Zonder uitleg denken mensen wat is initial of
defined? Ik mis geen hokje ‘niet van toepassing’ alles moet van toepassing zijn.
Ik miste een omschrijving over de niveaus.

R4
R5
R6
R7

Wat mij opvalt in deze is dat je meteen al het maturity-level aangeeft voor de stelling. Dat was voor
mij even wennen. Ik zou een soort Likert-schaal verwachten van in hoeverre klopt dit met de stelling.
En nu krijg ik toch al het idee van oke ik kan hier direct al een stap maken naar hoe volwassen ben ik
hierin en voor mij zou het meer een optelsom zijn van alle uitkomsten van de stellingen. Dat je kan
zeggen op dit domein ben ik wat volwassener dan op dat domein.
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1
1
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Besluitvorming

R2
R4

1
1

Governance
Groene IT in de
organisatie

R7
R2

1

Inkoop

R7

1

R5

1

Interne
voorlchting
MVO

1

MVO

R7

1

Strategie

R6

1

R4

2

Strategie
component
Attributen 7-11

2

Cloud

R2

2

Cloud

R7

2

Datacenter

R7

2

Datacenter

R7

2

Datacenter

R7

2

Datcenter

R7

2

Datcenter

R7

2
2

Domein 2
Domein 2

R4
R6

R1

R6

Citaat

Domein

Bijlage 15 Citaten inzicht groene IT casusorganisatie

Aan de beleidskant staan we er goed voor maar het handelen en doen scoren we nu niet heel goed.
Toen ik jouw vragenlijst zag dacht ik, dat zijn wel hele logische categorieën, maar voor mij is het niet
altijd even inzichtelijk en al helemaal niet in besluitvorming dat wij met die categorieën ook rekening
houden.
Ik herken hier niks in wat wij ook maar in een jaarplan hebben staan.
<Naam casusorganisatie> wil graag uitstralen qua reputatie en MVO dat wij een hele betrokken
onderneming zijn, of het nou op het gebied van gezondheid is of milieu. Een gezond milieu betekent
gezonde mensen. In ons beleid en visie hebben we dit hoog in het vaandel staan. Op een aantal
onderdelen hebben we er ook veel aandacht voor en in zekere mate ook beleid. Maar dit is vooral vanuit
de bedrijfskant en facilitaire kant. De IT-kant is zwaar onderbelicht.
Over de inkoop zelf, ik zit bij veel sessie met leveranciers bijvoorbeeld requirements op te stellen ook
vanuit de IT maar het zijn allemaal technische en procesmatige requirements. Nergens is een paragraaf
opgenomen over green IT.
Ik zie het nooit voorbij komen.
MVO is ook op de kalender gezet bij <Naam casusorganisatie>. Er worden absoluut stappen gemaakt.
En wij zijn nu ook net bezig om, zeg maar ook wel een beetje MVO-beleid op te stellen waar …… ook mee
bezig is.
Ik heb nog gekeken naar het jaarplan van <Naam casusorganisatie>, ik heb gezocht op groen en
duurzaam. Groen kwam niet voor en duurzaam kwam twee keer voor en die kon ik niet linken aan Green
IT. Met het oog op MVO zijn we bezig met leefkracht, <gezondheidsapp> dus veel iniatieven maar niet
in relatie tot groene IT.
In onze strategie doel 5 is dat we een financieel duurzaam en in control willen zijn. We hebben een
duurzaamheidsbeleid met een aantal pijlers onder andere de duurzame bedrijfsvoering waar dit
onderwerp denk ik onder hoort en ik denk daar zit IT helemaal niet tussen, dat is alleen maar facilitair
gerelateerd. Er komt niks over de Informatievoorziening-afdeling terug.
Hij is wel van toepassing bij ons nu, hij zit volgens mij in coöperatiedoel 5.
Inderdaad meest gebruikt apparatuur et cetera wat gebruikt wordt. Het is wel heel specifiek maar
daardoor krijg je wel zo compleet mogelijk beeld.
Onbewust doen we wel goede dingen zoals bv de beweging naar de cloud maar dat doen we niet primair
vanuit groen beleid maar meer vanuit omdat het ons flexibeler en sneller maakt.
Wij zitten in ieder geval in een hele grote transitie naar de cloud en naar datacenters die wij niet meer
zelf beheren. Ik zou bijna zeggen het is niet meer van deze tijd als verzekeraars zelf zulke grote eigen
datacenters hebben. Ze zouden op zijn minst bezig moeten zijn met een transitie.
We hebben vanuit de architectuur van de datacenters gezegd van is het nog wel verstandig om zelf
datacenters te beheersen. In de architectuur is gezegd van we kunnen daarmee een goede start maken
naar een veiligere en robuuste omgeving, duurzamer vraag ik mij af. Er is wel gezegd van dan kunnen we
de boel gewoon inkopen en geen zorgen meer over stroomkosten, de stroomkosten zijn ook flink naar
beneden gegaan omdat we veel minder op locatie hebben staan. Ook in het nieuwe datacenter hebben
we veel minder apparatuur staan dus er zit wel een gedachte achter maar dat is niet direct verwoord van
dan is onze green IT-footprint daar ook mee gediend. Het is meer een kostenafweging dan ook de groene
gedachte erachter.
Het grote verschil met de cloud en onze datacenters dat is het pay per use idee. In onze datacenters staat
alles altijd aan.
We zitten nog in een transitie wat betreft onze eigen datacenters, het grootste gedeelte is wel over, we
zijn nu bezig met het optuigen van een uitwijk datacenter in almere, de basisinfrastructuur staat er. Er
zijn een aantal zaken die staan nog in het datacenter van groningen. Dat is afgebouwd, master
equipmentroom is geworden tot een satelite equipmentroom. Dat is om zo’n locatie te faciliteren. De
airco en dubbele voedingen zijn allemaal afgebouwd. Er zit wel degelijk een footprint van minder energie
gebruiken en dat zien we ook weer terug in de kosten.
Wat wij zelf wel doen ook voor de apparatuur zegmaar, wij zijn steeds meer bezig om dat in te kopen
zodat de apparatuur wel van ons is maar dat de apparatuur beheerd wordt door een derde partij. Wij
stellen criteria daaraan. In de opslag passen wij wel redundantie toe daar hebben we R.A.I.D -systemen
voor bedacht. Hoe redundant zijn de schijven uitgevoerd, we kijken wel welk naar welk R.A.I.D -niveau
erin zit. In onze opslag is het R.A.I.D. 6, we gaan zo efficiënt mogelijk om met de redundantie en
daarnaast is ook deduplicatie mogelijk, dat scheelt enorm veel capaciteit. Ook hiervoor geldt niet direct
voor de groene IT maar wel om kosten te besparen.
In Frankfurt (Oracle Cloud) hebben we OHI-database en kunnen we gebruik van CPU’s op- en afschalen.
De cloud (d.i. pay per use) zou een extra attribuut moeten zijn.
ik op veel vragen geen antwoord kon geven omdat dit extern ligt.
Het is binnen IV ook een onderwerp, dat ze heel veel contracten hebben en heel veel inkopen maar
eigenlijk niet helemaal op dit onderwerp in control zijn
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We krijgen de energiecijfers van externe datacenters en deze pakken wij mee in het maken van de
jaarlijkse CO2-footprint van <Naam casusorganisatie>. Verder doen wij niet iets actiefs met deze data. We
zien het en constateren het, maar we sturen er niet op.
Wij houden het energieverbruik van onze panden hoog-over bij. Wij weten hoeveel stroom er in het
gehele pand wordt gebruikt maar niet specifiek voor bepaalde apparatuur
, ik kan hier alleen maar van zeggen dat ik hier absoluut niet bewust mee bezig ben en dus ook niet weet
wat de mogelijkheden zijn
Wat ik hiervan weet is dat de apparaten om de haverklap op stand-by gaan dus dat powermanagement
zit er wel op. We hebben nu net een nieuwe werkplekleverancier en hebben ook de vraag gesteld hoe
gaan we om met de kantoorprinters? Er is geen keihard uitgesproken paperlesspolicy
Ja absoluut relevant. Maar we doen het niet, tenminste bij mijn weten doen we het niet. wij kopen
housing in dus we hebben geen datacenter, we kopen het in. Wij zetten zelf al wat apparatuur daar in
het datacenter en wij betalen ook per megawattuur dergelijke of kilowattuur die wij gebruiken, dat dat
wel, maar doen we een actieve monitoring op? Niet dat ik weet.
Ik heb er geen weet van dat we daar bezig zijn met groene dingen. Bij inkoop zou het een requirement
moeten zijn maar dat is het niet. Er is geen beleid voor.
het beleid binnen <Naam casusorganisatie> is niet zo van, wij gaan minder devices uitgeven om energie
te besparen is de insteek in feite, iedereen moet gewoon goed kunnen werken
We doen dit wel maar niet bewust. Onze medewerkers van het callcenter hadden mooie i-Phones maar
achteraf bleek dat met microsip die kan je koppelen aan je desktop of laptop en dan bel je gewoon over
internet. Daarmee heb je dus minder telefoons nodig. Een headset is genoeg. Ook hiervoor geldt kosten
eerst en daarna de groene IT voordelen.
We houden het minimaal volgens mij en je moet ook een goede reden aangeven als je iets wilt
vervangen

R7

Daar wordt wel aandacht aan besteed om het te doen. Of het ook daadwerkelijk gebeurt vraag ik mij af.
OP de kantoren is het strenger dan thuis.

R7

Minder papier is wel de bedoeling daar zijn ook de intenties voor uitgesproken. Ik zie ook dat er minder
papier wordt gebruikt maar of dat te koppelen is aan het beleid weet ik niet, dat is ook iets van facilitair.
Door twee jaar thuis zitten doen we veel meer digitaal. Niet alles wordt meer geprint.
Dat staat eigenlijk nog steeds redelijk in de kinderschoenen, het is iets wat nog heel erg in ontwikkeling
is.
Ik denk dat dat heel goed gaat en dat we daar optimaal mee bezig zijn.
Merk dat er een grote kennisgap is tussen collega’s over de mogelijkheden van het hybride werken. Hoe
kan je dingen op de beste manier doen?
Wij hebben teams en we kunnen goed werken maar niet gerelateerd aan het vergroenen van het komt
puur doordat we de coronacrisis hebben gehad. We hebben het niet bewust gedaan vanwege groene IT.
Onze CEO heeft zelfs gezegd ik verbaas me erover dat we op deze manier toch kunnen werken. Eigenlijk
is het tegendeel bewezen. Achteraf blijkt dat thuiswerken een goede oplossing is. Kan je heel hybride
doen.
we doen ze meer vanuit kostenoverwegingen en niet zozeer vanuit duurzaamheidsoverwegingen.

R1

Kijk niet voor niks dat dat… facilitair, zeg maar ISO 14.001 gecertificeerd is. Dus dat is met en wij op dit
moment ook bezig zijn met het vernieuwen van het gebouwbeheersysteem. Maar je merkt zelf ook dat
als je op kantoor komt dan Aas je een ruimte inloopt, dan gaat licht dalen.

R6

Daarnaast milieufunctionaris, waardoor we als facilitair bedrijf ISO14001 met CO2 reductiemanagement
certificaat gecertificeerd zijn. Dus als afdeling veel met milieu en energie bezig.

R6

We hebben wel systemen waarmee we energieverbruik verminderen maar dit kan nog veel beter. We
hebben wel in de panden als je te lang niet beweegt gaat de verlichting uit. We hebben ook over alle drie
de panden een bepaald systeem uitgerold, die meekijkt van he hoe kan ik het systeem zo efficiënt
mogelijk inrichten gebaseerd op de buitentemperatuur.
Zorginkoop en zorgkantoor daarvan gaan de mensen ook heel veel langs bij de klanten om te kijken hoe
bijvoorbeeld zit met het PGB.

R4

Dat wij het hebben ja of wij bouwen het nu.

R5

klopt, we stellen ze digitaal te beschikking en verspreid ze ook digitaal maar sommige mensen willen daar
niet in mee. Voor degenen die dat wel willen werkt dit optimaal.
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Dat kan nog beter want ze moeten andere klanten er ook in meetrekken en zeggen van joh we stellen het
alleen nog maar digitaal ter beschikking.
Ik weet dat er nog veel zorgpassen worden verstuurd.

R5

4
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4
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R5

Dat hebben ze ook allemaal ingeregeld maar nog steeds doen heel veel mensen dat niet. Die sturen het
gewoon fysiek op. Daar kan nog een slag in worden gemaakt.
E-health is absoluut relevant en ook op gebied van vermindering van reisbewegingen voor patiënten.
Maar wij als verzekeraar kunnen ze alleen stimuleren. Wij kunnen niet inzetten. Dat bedoelde ik eigenlijk.
Dat doen we ook als <Naam casusorganisatie>. Wij stimuleren e-health initiatieven. Maar het is dus
zorgaanbieder die dat eventueel, nou die dat moet gaan inzetten.
Bij facilitair hebben we bijvoorbeeld de groene gids, daarin staat papierverbruik en ander
verbeterpunten, maar dat is vooral gericht op facalitair
We krijgen nu nog veel verzoeken om dingen op papier te verstrekken dat je denk hoezo dat kan toch
allemaal digitaal hoezo gaan we over op papier?
We hebben een digitaal systeem TCP, een soort opslagsysteem waar alle pdf’s correspondentie in
worden opgeslagen. Die is verbonden met de backoffice en frontofficesystemen. Je kunt een declaratie
indienen door met de app te scannen en dan gaat hij zo door naar dat systeem. Je kunt in de mijnomgeving gewoon je digitale polis ophalen. Dat ziet er goed uit.
Volgens mij gaat 70% digitaal en 30% fysiek. Wij sturen vanuit de afdeling op zoveel mogelijk digitaal en
wat kan er digitaal.
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Eerst werden er posters en flyers gemaakt dat is wel echt verminderd, visitekaartjes doen we niet meer,
maar we krijgen bijvoorbeeld wel weer een kerstspecial op papier. Als er een bestelling wordt gedaan
kaarten we het aan en maken we mensen bewust van joh is het niet handig om het digitaal te doen? Wat
ik weet is dat de directie en ook corporate dan zegt dat er meerwaarde aan zit als je het fysiek of
persoonlijk dan naar iemand toestuurt.
Wij hebben binnen <Naam casusorganisatie> de reisbewegingen überhaupt niet meer omdat alle winkels
zijn gesloten en we alleen nog maar een kantoorfunctie hebben.
Ik weet eigenlijk niet hoe dat ingericht is. Ze hebben natuurlijk heel veel winkels gesloten van <Naam
casusorganisatie>, dat gaat nu allemaal digitaal.
De bewustwording van medewerkers is belangrijk. Jouw manier van werken kan bijdragen aan een
groene IT. Dat is onderbelicht onderwerp.
Ik heb niet het idee dat wij veel aan groene IT doen. Laat staan bewust eraan doen.
Groene IT ik heb het letterlijk in het MT gehoord is gewoon niet persee een thema bij <Naam
casusorganisatie>.
Vergroening is bijkomend voordeel. Je zou veel meer die vergroening ook part of de deal kunnen maken
als belangrijke drivers binnen de IT.
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Bijlage 16 Ingevulde groene IT-volwassenheidsmodellen

Senior category manager

Bedrijfsarchitect

Adviseur Inkoop

Manager Informatievoorziening

Regisseur documentmanagement

Adviseur facilitair bedrijf

Programmamanager cluster IV

* De afkorting w.i.n. betekent de dat de optie ‘weet ik niet’ is ingevuld. Respondent 1 en 7 hebben
het vakje weet ik niet gebruikt om n.v.t. in te vullen daarom is er in onderstaande tabel ook
meerdere keren nvt ingevuld.

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Attribuut

Component

1.1 Attitude: Houding ten
aanzien van groene IT

1.1.1 Reputatie

4

3

4

4

1.1.2 Wet- en regelgeving

5

2

3

3

1.1.3 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.1.4 Milieuzorg

3

2

3

4

4

3

2

0

w.i.n.

1.1.5 Groene IT

3

2

2

0

w.i.n.

1.2.1 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.2.2 Milieuzorg

3

2

3

4

3

2

2

1.2.3 Groene IT als
onderdeel van milieuzorg
1.3.1 Doelen

1

1

1

0

1.3.2 Taken en
verantwoordelijkheden
1.3.3 Budget

1

0

1

0

1.3.4 Meten en bijstellen

1

0

1.4.1 Opleiding

1

0

1.4.2 Interne voorlichting

1

0

1.4.3 Inkoop

2

0

1.4.4 Meetprogramma

0

0

4

1

1.2 Policy: In welke mate
is het beleid ontwikkeld

1.3 Governance: Het
bestuur van de
organisatie

1.4 Practice : Toepassen
van groene IT in de
praktijk

1.4.5 E-waste
2.1 Eigen datacentrum,
housing

2.2 Eigen datacentrum,
IT-apparatuur

2.3 Eigen datacentrum,
Storage

w.i.n.
3

w.i.n.
0

3,7

4

3,5

5

4

3,6

w.i.n.

2

2,2

w.i.n.

2

1,8

1

3,0

4

w.i.n.

w.i.n.

1

2,3

w.i.n.

w.i.n.

1

0,7

5

2,7

w.i.n.

1

0,3

1

0

w.i.n.

w.i.n.

1

0,6

1

0

w.i.n.

w.i.n.

1

0,6

w.i.n.

0

w.i.n.

w.i.n.

1

0,3

w.i.n.

0

w.i.n.

1

0,4

3
w.i.n.
4

3

0

4

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,7

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

3

0,0

w.i.n.

w.i.n.

5

3,6

nvt

2

w.i.n.

2.1.2 Energiebron

nvt

0

w.i.n.

2.1.3 Operatie

nvt

1

w.i.n.

2.1.4 Monitoring en
bewustzijn
2.2.1 Equipment
provided
2.2.2 Power
management
2.3.1
Hardwarecapaciteit)
2.3.2 Data life cycle
management
2.3.3 Dataopslag
optimalisatie
2.3.4 Asset management

nvt

1

w.i.n.

nvt

1

nvt

1

nvt

1

5

nvt

2

4

nvt

2

w.i.n.

w.i.n.

nvt

3

w.i.n.

2.3.5 Monitoring en
bewustzijn
2.4.1 Ontwerp

nvt

1

w.i.n.

3

w.i.n.
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4

4

4

w.i.n.

2.1.1 Ontwerp

0

4

4

0

w.i.n.

w.i.n.

3
w.i.n.

Gemiddelde

2

4

w.i.n.

w.i.n.

nvt

2,0

w.i.n.

w.i.n.

nvt

0,0

0

w.i.n.

w.i.n.

nvt

0,5

1

w.i.n.

nvt

2,0

w.i.n.

2

w.i.n.

nvt

1,5

w.i.n.

2

w.i.n.

nvt

2,0

2

w.i.n.

w.i.n.

nvt

2,7

w.i.n.

nvt

3,7

w.i.n.

w.i.n.

nvt

2,0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

nvt

3,0

w.i.n.

w.i.n.

nvt

2,0

w.i.n.

w.i.n.

0

5

w.i.n.

4
w.i.n.
3

3
w.i.n.

1

1,0

2.4 Ingekochte
datacentrumcapaciteiten,
housing

2.5 Ingekochte
datacentrumcapaciteiten,
IT-apparatuur
2.6 Ingekochte
datacentrumcapaciteiten,
Storage

2.7 Netwerk

2.8 Werkplek, apparatuur

2.9 Werkplek,
powermanagement

2.10 Werkplek, printer

2.11 Werkplek, software

3.1 Verminderen van
reisverkeer door IT

3.2 Verminderen van
ruimtegebruik door IT

2.4.2 Energiebron

0

0

w.i.n.

0

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

2.4.3 Operatie

0

1

w.i.n.

2

w.i.n.

w.i.n.

1

1,0

2.4.4 Monitoring en
bewustzijn
2.5.1 Equipment
provided
2.5.2 Power
management
2.6.1 Hardwarecapaciteit

0

1

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,3

1

1

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,0

0

2

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,0

0

1

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,5

2.6.2 Data life cycle
management
2.6.3 Dataopslag
optimalisatie
2.6.4 Asset management

0

2

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,7

0

2

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

4

1,0

1

3

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

4

2,0

2.6.5 Monitoring en
bewustzijn
2.7.1
Apparaatconfiguratie
2.7.2 Routering

0

1

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1,3

w.i.n.

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

w.i.n.

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

w.i.n.

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

0

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,3

3

2

w.i.n.

w.i.n.

1

2,2

0

0

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

2

2,5

2.7.3
Netwerkarchitectuur
2.7.5 Monitoring en
bewustzijn
2.8.1 Equipment
provided
2.8.2 Monitoring en
bewustzijn)
2.9.1 Buiten
bedrijfstijden apparatuur,
machinerie en installaties
uitschakelen die onnodig
aanstaan.
2.9.2 Periodiek de
temperatuur- en
tijdinstellingen
controleren en waar
nodig herprogrammeren
2.9.3 Borgen van de
goede werking van
apparatuur, machinerie
en installaties die passen
bij een juist gebruik
2.9.4 Uitvoeren van
preventief onderhoud
2.10.1 Equipment
provided
2.10.2 Management of
secondary resources
2.10.3 Monitoring en
bewustzijn
2.11.1 Ontwikkeling

3

1
w.i.n.

4
w.i.n.

3

3

1

w.i.n.

1

4

3

5

w.i.n.

1

5

3

5

w.i.n.

2

3,2

1

5

3

4

w.i.n.

4

3,5

2

5

3

w.i.n.

3

3,3

4

4

5

2

4

5

4,0

4

4

4

w.i.n.

w.i.n.

4

5

4,2

0

3

4

w.i.n.

w.i.n.

1

5

2,6

4

w.i.n.

w.i.n.
4

0

0

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

2.11.2 Configuratie

0

1

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,5

2.11.3 Asset
management
2.11.4 Monitoring en
bewustzijn
3.1.1 Telewerken vereist
specifieke infrastructuur,
tools en vaardigheden
3.1.2 Werkgerelateerde
documenten zijn op
afstand veilig te
gebruiken
3.2.1
Reserveringssysteem
voor werkplekken

0

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

0,0

0

0

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

1

1

0,3

5

4

5

4

5

4

1

4,0

5

4

5

4

5

5

4

4,6

5

3

5

5

5

5

4

4,7
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3.3 Verminderen van
energiegebruik door IT
3.4 Dematerialisatie door
IT

3.3.1 Toepassen
technologie Smart
Building

4

2

4

2

5

4

3.4.1 Minder papier

5

3

5

3

4

4

4

4,0

3.4.2 Minder printers

4

3

5

2

3

4

3

3,4

1

3

4.1 Reisbewegingen
verminderen
4.2 Technische
infrastructuur en de
controle hierover
verbeteren

4.1.1 E-health
4.2.1 Big data Analytical
Platform

0

1

4.3 Papiergebruik
verminderen

4.3.1 Brieven

5

4

5

5

5

4.3.2 Promotiemateriaal

4

4

5

5

4.3.2 Digitale polis

5

5

5

5

4.3.3 E-facturatie

5

4

5

5

4.4.1 Digitale
verzekeringspas
4.4.2 Cloudgebaseerde
technologieplatforms

5

4

5

5

w.i.n.

4

2

5

w.i.n.

4.4 Materiaalgebruik
verminderen

w.i.n.
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w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

w.i.n.

3,5

2,0

1

0,5

4

5

4,7

4

5

5

4,6

4

5

5

4,9

4

5

5

4,7

4
w.i.n.

w.i.n.
5

4,6
3,7

Bijlage 17 Definitieve groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars
Alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke groene IT-volwassenheidsmodel voor
verzekeraars (bijlage 10) zijn geel gemarkeerd in het definitieve groene IT-volwassenheidsmodel
voor verzekeraars.
Score

Beschrijving

Toelichting

0

Geen intentie

Nooit over nagedacht, geen bewustzijn

1

Initieel

Enig bewustzijn. Overwogen, maar niet uitgevoerd

2

Beheerst

Enige ad hoc implementatie, maar geen strategie

3

Gedefinieerd

Formele programma's zijn gedefinieerd, maar de implementatie is nog onvolwassen

4

Beheerd

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

5

Geoptimaliseerd

Alle activiteiten worden gemonitord en beheerd voor optimale prestaties. "Beste oefening"

1.1.3 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.1.4 Milieuzorg

1.1.5 Groene IT

1.2 Policy: In
welke mate is het
beleid ontwikkeld

1.3 Governance:
Het bestuur van
de organisatie

1.2.1 Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
1.2.2 Milieuzorg

1.2.3 Groene IT als
onderdeel van
milieuzorg
1.3.1 Doelen

1.3.2 Taken en
verantwoordelijkhede
n

Er zijn reductiedoelstellingen voor
bijvoorbeeld energiegebruik, gebruik van
groene stroom of de uitstoot van CO2
De ICT-coördinator (of equivalent) neemt
het voortouw in alle ‘Groene IT en non-IT
initiatieven’. Daarnaast heeft de
organisatie een functiebeschrijving
gedefinieerd om de ‘groene initiatieven’
te coördineren
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Weet ik niet

1.1.2 Wet- en
regelgeving

5 (Geoptimaliseerd)

Ons bedrijf vindt het belangrijk om
betrouwbaar te zijn naar afnemers,
leveranciers en medewerkers
Ons bedrijf is bezorgd over de
opkomende regelgeving betreffende de
uitstoot van broeikasgassen. Ons bedrijf
vindt het belangrijk om te voldoen aan
wet- en regelgeving
Ons bedrijf vindt het belangrijk om
maatschappelijk verantwoord te
ondernemen
Ons bedrijf is bezorgd over de bijdrage
aan broeikasgassen door IT en over de
milieu-impact, veroorzaakt door het
wegwerpen van IT op het einde van de
levenscyclus.
Ons bedrijf is bezorgd over zijn
ecologische voetafdruk en die van zijn ITleveranciers. Ze zijn zich ervan bewust
dat IT ingezet kan worden om de
ecologische voetafdruk te verminderen
Ons bedrijf heeft een beleid ontwikkeld
over MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen)
Het beleid spoort werknemers aan om
op een energie-efficiënte manier om te
springen met IT. Ons bedrijf heeft een ewaste beleid ontwikkeld en voert een
milieuvriendelijk IT-aankoopbeleid.
Daarnaast is het IT-beleid erop gericht de
CO2-uitstoot van de organisatie te
verminderen.
Ons bedrijf heeft een ‘groen IT-beleid’
ontwikkeld.

4 (Beheerd)

1.1.1 Reputatie

3 (Gedefinieerd)

Beschrijving

2 (Beheerst)

1.1 Attitude:
Houding ten
aanzien van
groene IT

Component

1 (Initieel)

1. Groene
IT in de
organisatie

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein

1.4 Practice :
Toepassen van
groene IT in de
praktijk

1.4.1 Opleiding
1.4.2 Interne
voorlichting
1.4.3 Inkoop

1.4.4 Meetprogramma

1.4.5 E-waste
2.
Vergroenen
van IT

2.1 Eigen
datacentrum,
housing

2.1.1 Ontwerp

2.1.2 Energiebron

2.1.3 Operatie

2.1.4 Monitoring en
bewustzijn

2.2 Eigen
datacentrum, ITapparatuur

2.3 Eigen
datacentrum,
Storage

2.2.1 Equipment
provided
2.2.2 Power
management
2.3.1
Hardwarecapaciteit)
2.3.2 Data life cycle
management
2.3.3 Dataopslag
optimalisatie
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Weet ik niet

1.3.4 Meten en
bijstellen

5 (Geoptimaliseerd)

Ons bedrijf heeft een budget en andere
middelen vrijgemaakt voor ‘Groene IT’.
Ons bedrijf is gericht op de continue
verbetering van geïmplementeerde
Groene IT-maatregelen en bedenkt wat
er geregeld moet worden om dit te
meten en waar nodig bij te stellen zoals:
gedetailleerde prestatierapporten,
uitvoerig gebruik van
duurzaamheidscriteria en het beheer van
het innovatieproces in duurzaamheid.
Medewerkers zijn of worden opgeleid op
het gebied van groene IT
Via interne voorlichting brengen wij
medewerkers op de hoogte van nieuwe
inzichten op het gebied van groene IT
Bij het aankopen van IT-materiaal
schenkt de organisatie aandacht aan
milieuoverwegingen. De organisatie
geeft de voorkeur aan IT-leveranciers die
bewust bezig zijn met ‘groen’. Als het
gaat om ‘Groene IT’, dan maakt de
organisatie gebruik van de diensten van
een professionele dienstenleverancier.
Daarnaast verkiest de organisatie
hardware leveranciers die aan ‘end of IT
life - take-back’ doen.
Ons bedrijf doet controles op de energieefficiëntie van bestaande IT-systemen en
technologieën en een aangepast ‘PC
power management’ wordt uitgevoerd.
Ons bedrijf dankt IT-materiaal af op een
milieuvriendelijke manier.
In het ontwerp van de huisvesting van
het datacentrum wordt rekening
gehouden met de hulpbronnen- en
energie-efficiëntie
In de keuze voor de energiebron van het
datacentrum wordt rekening gehouden
met de hulpbronnen en energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de operatie van de
huisvesting voor het datacentrum
rekening hulpbronnen- en energieefficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en hulpbronnen gebruik van
de huisvesting van het datacentrum en is
zich bewust van het gebruik van
hulpbronnen en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur
van het datacentrum rekening met de
hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf meet, monitort en verbetert
het stoomgebruik van het datacenter
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening
met de hardware capaciteit van het
datacentrum
Ons bedrijf heeft een data life cycle
policy voor de opslag van data in het
datacentrum
De infrastructuur voor dataopslag is
geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie
en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met
minimale overhead. Extra capaciteit kan

4 (Beheerd)

1.3.3 Budget

3 (Gedefinieerd)

Beschrijving

2 (Beheerst)

Component

1 (Initieel)

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein

2.4.2 Energiebron

2.4.3 Operatie

2.4.4 Monitoring en
bewustzijn

2.5 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, ITapparatuur

2.5.1 Equipment
provided

2.5.2 Power
management
2.6 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, Storage

2.6.1
Hardwarecapaciteit
2.6.2 Data life cycle
management
2.6.3 Dataopslag
optimalisatie

2.6.4 Asset
management

2.6.5 Monitoring en
bewustzijn
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Weet ik niet

2.4.1 Ontwerp

5 (Geoptimaliseerd)

2.4 Ingekochte
datacentrumcapa
citeiten, housing

4 (Beheerd)

2.3.5 Monitoring en
bewustzijn

eenvoudig en efficiënt worden
toegevoegd.
De gegevens worden automatisch
ontdubbeld en waar mogelijk verwijderd.
De data worden automatisch opgeslagen
in een geschikte omgeving afhankelijk
van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en gebruik van hulpbronnen bij
het gebruik van de opslag van data van
het datacentrum en is zich bewust van
het gebruik van hulpbronnen en de
energie-efficiëntie
In het ontwerp van de huisvesting van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen- en energie-efficiëntie
In de keuze voor de energiebron van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
wordt rekening gehouden met de
hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de operatie van de
huisvesting voor de ingekochte
datacentrumcapaciteiten rekening
hulpbronnen- en energie-efficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en hulpbronnen gebruik van
de huisvesting van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten en is zich
bewust van het gebruik van hulpbronnen
en de energie-efficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de IT-apparatuur
van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten rekening met
de hulpbronnen en energie-efficiëntie
Ons bedrijf meet, monitort en verbetert
het stoomgebruik van de ingekochte
datacentrumcapaciteiten
Ons bedrijf houdt bij de opslag rekening
met de hardware capaciteit van de
ingekochte datacentrumcapaciteiten
Er is een data life cycle policy voor de
opslag van data in de ingekochte
datacentrumcapaciteiten
De infrastructuur voor dataopslag is
geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie
en heeft een fysieke capaciteit die de
werkelijke opslagbehoeften dekt met
minimale overhead. Extra capaciteit kan
eenvoudig en efficiënt worden
toegevoegd.
De gegevens worden automatisch
ontdubbeld en waar mogelijk verwijderd.
De data worden automatisch opgeslagen
in een geschikte omgeving afhankelijk
van technische eisen zoals lees- en
schrijfsnelheid, capaciteit en retentietijd
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en gebruik van hulpbronnen bij
het gebruik van de opslag van data van
de ingekochte datacentrumcapaciteiten
en is zich bewust van het gebruik van
hulpbronnen en de energie-efficiëntie

3 (Gedefinieerd)

2.3.4 Asset
management

Beschrijving

2 (Beheerst)

Component

1 (Initieel)

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein

2.8.2 Routering
2.8.3
Netwerkarchitectuur

2.8.5 Monitoring en
bewustzijn

2.8 Werkplek,
apparatuur

2.8.1 Equipment
provided

2.8.2 Monitoring en
bewustzijn)

2.9 Werkplek,
powermanageme
nt

2.10 Werkplek,
printer

2.9.1 Buiten
bedrijfstijden
apparatuur,
machinerie en
installaties
uitschakelen die
onnodig aanstaan.
2.9.2 Periodiek de
temperatuur- en
tijdinstellingen
controleren en waar
nodig
herprogrammeren
2.9.3 Borgen van de
goede werking van
apparatuur,
machinerie en
installaties die passen
bij een juist gebruik
2.9.4 Uitvoeren van
preventief onderhoud
2.10.1 Equipment
provided
2.10.2 Management of
secondary resources
2.10.3 Monitoring en
bewustzijn

Ons bedrijf controleert periodiek de
temperatuur- en tijdinstellingen en
herpogrammeert waar nodig

Ons bedrijf borgt een goede werking van
apparatuur en machinerie

Ons bedrijf voert preventief onderhoud
uit aan apparatuur en machinerie
Ons bedrijf maakt gebruik van gedeelde
printers en houdt het aantal printers zo
laag mogelijk
Ons bedrijf managet het gebruik van
toners en houdt het gebruik zo minimaal
mogelijk
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de
printers en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
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Weet ik niet

2.7.2 Automatische
schaling
2.8.1
Apparaatconfiguratie

5 (Geoptimaliseerd)

In ons bedrijf draagt cloud bij aan het
vervangen van inkopen op basis van
piekmomenten naar pay per use
Ons bedrijf heeft aandacht voor
automatische schaling
Ons bedrijf houdt bij de apparaat
configuratie rekening met de instellingen
voor energieverbruik
De routering is energie-efficiënt ingericht
De netwerkarchitectuur is
geoptimaliseerd zodat deze een lage
milieu impact heeft. Denk hierbij aan het
hardware ontwerp van apparatuur, hoe
verkeer wordt geleid en hoe het netwerk
wordt ontworpen energiebesparende
functies in apparatuur
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van het
netwerk en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt de uitgifte van het
gebruik van apparatuur zo minimaal
mogelijk, denk hierbij aan laptops,
telefoons of schermen.
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik van de
werkplek en is zich bewust van het
gebruik van hulpbronnen en de energieefficiëntie
Ons bedrijf schakelt buiten bedrijfstijden
alle apparatuur, machinerie en
installaties uit die anders onnodig aan
staan

4 (Beheerd)

2.7.1 pay per use

3 (Gedefinieerd)

2.8 Netwerk

Beschrijving

2 (Beheerst)

2.7 Cloud

Component

1 (Initieel)

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein

2.11.3 Asset
management
2.11.4 Monitoring en
bewustzijn

3.
Vergroenen
van
bedrijfspro
cessen

3.1 Verminderen
van reisverkeer
door IT

3.2 Verminderen
van ruimtegebruik
door IT
3.3 Verminderen
van
energiegebruik
door IT
3.4
Dematerialisatie
door IT

3.1.1 Telewerken
vereist specifieke
infrastructuur, tools
en vaardigheden
3.1.2
Werkgerelateerde
documenten zijn op
afstand veilig te
gebruiken
3.2.1
Reserveringssysteem
voor werkplekken
3.3.1 Toepassen
technologie Smart
Building
3.4.1 Minder papier

3.4.2 Minder printers

4.
Vergroenen
van
primaire
processen
van
verzekeraar
s

4.1
Reisbewegingen
verminderen

4.1.1 E-health

4.2 Technische
infrastructuur en
de controle
hierover
verbeteren

4.2.1 Big data
Analytical Platform

4.3 Papiergebruik
verminderen

4.3.1 Brieven

4.3.2
Promotiemateriaal

4.3.3 Digitale polis

Ons bedrijf heeft een systeem waarmee
reserveringen kunnen worden gemaakt
voor werkplekken
Ons bedrijf maakt gebruik van Smart
Building waardoor het energieverbruik
wordt verminderd ((verlichting,
verwarming, apparatuur aan/uit)
Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om
het papierverbruik te verminderen door
bedrijfsprocessen te digitaliseren
Ons bedrijf maakt gebruik van ICT om
het aantal printers te verminderen door
bedrijfsprocessen te digitaliseren
E-health-oplossingen worden door ons
bedrijf ingezet om de reisreductie van
klanten te bevorderen. E-Health gaat
over digitale toepassingen in de zorg: het
gebruik van informatie- en
communicatietechnologie ter
ondersteuning of verbetering van de
gezondheid en de gezondheidszorg
(KNMG, 2020).
De verzekeraars hebben een enorme
hoeveelheid gegevens, zowel
gestructureerd als ongestructureerd,
maar alleen degenen die die gegevens
omzetten in bruikbare inzichten kunnen
van deze gegevens informatie maken.
Onze organisatie benut een Big data
Analytical Platform door middel van
data-analyse om de primaire processen
te verbeteren.
Onze organisatie stelt de klantbrieven
digitaal ter beschikking in een
klantportaal of verspreid deze digitaal
Onze organisatie houdt de verspreiding
van papieren promotiemateriaal zo
minimaal mogelijk en gebruikt waar
mogelijk een digitaal medium
Onze organisatie stelt de
verzekeringspolis digitaal ter beschikking
in een klantportaal
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Weet ik niet

2.11.2 Configuratie

5 (Geoptimaliseerd)

Ons bedrijf houdt bij de ontwikkeling van
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij de configuratie van
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf houdt bij het beheer van de
software rekening met de energieefficiëntie
Ons bedrijf monitort de energieefficiënte en het gebruik van
hulpbronnen bij het gebruik software op
de werkplekken en is zich bewust van
het gebruik van hulpbronnen en de
energie-efficiëntie
Ons bedrijf voldoet aan de
randvoorwaarden om goed te kunnen
telewerken zoals een juiste
infrastructuur, tools en vaardigheden.
Ons bedrijf heeft de mogelijkheid om op
afstand veilig werkgerelateerde
documenten te gebruiken.

4 (Beheerd)

2.11.1 Ontwikkeling

3 (Gedefinieerd)

Beschrijving

2 (Beheerst)

2.11 Werkplek,
software

Component

1 (Initieel)

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein

4.4.2
Cloudgebaseerde
technologieplatforms

99

Weet ik niet

4.4.1 Digitale
verzekeringspas

5 (Geoptimaliseerd)

Onze organisatie biedt klanten de
mogelijkheid om digitaal nota's in te
dienen.
Onze organisatie biedt klanten de
mogelijkheid de verzekeringspas digitaal
te ontvangen in plaats van een plastic
exemplaar
Onze organisatie adopteert
cloudgebaseerde technologieplatforms,
zodat wij in staat gesteld worden nieuwe
kansen te ontsluiten, zoals de overgang
naar schone energie, mogelijk gemaakt
door cloudgebaseerde geografische
analyses, vermindering van
materiaalafval door betere datainzichten en vermindering van CO2uitstoot

4 (Beheerd)

4.3.4 E-facturatie

3 (Gedefinieerd)

Beschrijving

2 (Beheerst)

4.4
Materiaalgebruik
verminderen

Component

1 (Initieel)

Attribuut

0 (Geen intentie)

Domein
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