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Summary

Sustainable development is becoming more and more important as a
guideline for policy, operations and design. It offers an integral approach
of social, economic and environmental aspects for both governments and
companies. These three aspects are also referred to as the triple bottom
line or triple P: People, Planet, Profit. An activity is seen as (more)
sustainable when in all three areas progress is made, taking intra- and
inter-generational equity into account.

Information and Communication Technology (ICT) is a key factor in the
globalising economy. Generally, ICT is seen as an enabling group of
technologies, that improve the efficiency of processes, production and
distribution chains. In this sense ICT has the potential of contributing to
sustainable development. However, in doing so it contributes to a globalisation
of the economy and society. Globalisation certainly has negative effects as it
alienates individuals and local communities from material and social processes
on which they depend. However, ICT might also be used to counteract this
alienation.
Harmful effects of ICT on the environment and social equity are often
neglected or taken for granted. However, the ICT-sector has a number of
negative impacts on both the environment and (international) social relations.
To contribute to sustainable development it is necessary to identify the areas
in which the sector is or will be potentially unsustainable. ICT-devices are
comparable to other electronic devices such as hifi-equipment and televisions.
The difference is that the lifecycle of ICT-devices is much shorter than that of
other electronic devices. Personal computers e.g. are often discarded after two
to three years. The development of faster hardware is stimulated by the
development of software needing more hardware resources and vice versa.
This leads to very short innovation times and hence short lifecycles of
ICT-equipment, software applications and operating systems.
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The lifecycle of ICT-devices consists of production, use and disposal, which all
have their environmental impact. During the production many materials and
chemicals are used which are harmful to the environment, such as heavy
metals and toxic bromide fireproof materials. Next to that, finite rare earths
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ICT does not only (potentially) cause sustainability problems, it can also contribute
to solutions to those problems, e.g. in the following ways:
●

During the use of personal computers and servers, electricity consumption is
an environmental aspect to be considered. In 1999 internet use accounted for
eight percent of the entire energy consumption in the USA. In twenty years it
is possible that this number will be 30 to 50 percent. Especially datahotels,
which store internet data have a large need for electrical power, which can be
100 MW per datahotel. The consumption of energy can be decreased by
designing datahotels, hardware and software in a less energy consuming way.
The final phase in the lifecycle of a product is the disposal of the product.
Nowadays 70 to 80 percent of the ICT-equipment in the Netherlands is
recycled. Recycling is a very energy intensive process. A social and
environmental problem on a global scale is the dumping of
ICT waste in developing countries, causing local environmental and health
problems.
ICT also has a significant impact on the socio-economic context of sustainable
development. Because of the application of ICT, working relations between
employer and employee are shifting. The need for highly-skilled labour in
Western countries in the ICT-sector causes a flight of workers from developing
countries -a so called braindrain- which means an increase in the gap between
developing and Western countries. However, as software and data sheets can
easily be sent across the world, new jobs can also be created in developing
countries.

●

●

●

In designing new information technologies and systems, it is important to
take the sustainability problem as a starting point and not the (information)
technology. Otherwise the problem will be computerised instead of solved
and harmful rebound effects can occur.
In order to achieve this, students must be trained to see the demands of
sustainable development as a challenge, and not a mere burden.
A number of suggestions about how sustainable development can be integrated
in education and research are given at the end of the report:
●
●

●
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Both on an international and on a national scale another gap is emerging. The
so called ’digital divide’ is the gap between those who have access to ICT and
those who have not. Beneficial to sustainable development is the possibility of
governments to exchange information with their citizens, thus creating more
transparency on a local and national scale and more involvement of citizens,
which will lead to increased social and economic stability.

Distribution of information in developing countries; this will lead to a better
organisation of opposition forces to non-democratic regimes.
Development of models and measuring methods to monitor and manage
environmental problems and emissions.
Improvement of company efficiencies through the use of information systems
such as lifecycle management systems, efficient logistic systems and domotica.
Replacement strategies; e.g. distant working, electronic commerce and shopping
and virtualisation of material products.

●

●

●
●

Use criteria for sustainable development in design projects;
Design software applications which are more efficient in using CPU’s, thus
using less energy and laying less claim on the use of finite resources;
Development of information systems to support sustainable supply chain
management;
Analysis of the use of information systems. Where is information sent
and what is the use of energy and material in doing so?
Development of sustainability indicators for the ICT-sector.
What does sustainable development mean for the ICT-sector?
Change perspective for short term profit to long term continuity.
The market is determined by the supply-side of applications and information
systems, resulting in a focus on short term introduction and not on quality;
Take local context into account in designs;
Flexible systems are easier to change and have a longer lifetime.
The challenge for information engineers is to design applicatons
which are better upgradable, modular and extendable.
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are used. The energy use for the production of a personal computer is 120 to
300 kWh of energy, which is approximately four times higher than the energy
needed for the production of a television.
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Voorwoord

De werkgroep Disciplinaire Verdieping Duurzame Ontwikkeling van het
landelijk netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs is in het jaar 2000 met een
project gestart om handen en voeten te geven aan het onderwerp
’duurzaamheid’ in het hoger onderwijs. Voor dit doel zijn inmiddels voor
een groot aantal studies zoals biologie, economie en natuurkunde (zie
colofon) vakreviews geschreven die de relatie met duurzaamheid aangeven.

4

Wij hebben achter in deze review een lijst met vakgebiedgerelateerde termen en
begrippen opgenomen. Echter, hierbij moet opgemerkt worden dat -kenmerkend
voor nieuwe vakgebieden- sommige begrippen nog niet helder gedefinieerd zijn.
Een voorbeeld is het European Information Technology Observatory (EITO)-rapport (2002)
Het is één van de zeldzame -en daarom voor deze vakreview waardevolle- bronnen
die duurzaamheid koppelen aan ICT. In het rapport wordt aandacht besteed aan wat
de triple bottom line van duurzaamheid wordt genoemd: milieu, sociaal-maatschappelijke verhoudingen en economie. Het rapport bakent echter sociaal-maatschappelijke
en economische duurzaamheid niet goed af. Zonder heldere definities gaat het vak
ICT en Duurzaamheid te veel lijken op het meer algemene vakgebied ICT en
Maatschappij. De invalshoek ’duurzaamheid’ raakt dan op de achtergrond. Voor het
ontwikkelen van goede definities zal het jonge vakgebied nog enige tijd nodig hebben.

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling
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De voor u liggende vakreview verkent het raakvlak tussen informatica en duurzame
ontwikkeling (DO). Informatica wordt hier in brede zin opgevat, namelijk als de
studie die betrekking heeft op informatie- en communicatietechnologie (ICT).
Wie onderzoek doet naar ICT en duurzaamheid zal merken dat deze thematiek zich
in literatuur, onderwijs en onderzoek nog in de pioniersfase bevindt. Het aantal
vragen is groter dan het aantal antwoorden. Het materiaal is versnipperd en
omvangrijk. Daarom is in deze vakreview de nadruk gelegd op het verzamelen en
ordenen van beschikbaar materiaal. Wij hebben getracht een overzicht van de meest
belangrijke en actuele thema’s te geven. Volledigheid wordt daarbij niet gepretendeerd, ook al gezien de beperkte tijd die beschikbaar was. Behalve dit overzicht,
is ten behoeve van docenten een aantal suggesties voor opdrachten en een voorbeeld van een curriculum opgenomen welke kunnen dienen als aanknopingspunten
voor de inrichting of verdere uitwerking van onderwijs rond duurzaamheid.
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”Eén ding is wel duidelijk:
er kleeft grote onzekerheid aan de combinatie duurzaamheid en ICT.
Bij sommigen is er veel enthousiasme over wat ICT eraan kan bijdragen,
terwijl bij anderen grote scepsis bestaat.”
drs. T.C.M. Weijers, ministerie van V&W

Inleiding

1

Duurzaamheid is tot nu toe nauwelijks een issue in informatica- en ICTopleidingen van hogescholen en universiteiten. Op het eerste gezicht lijkt
het er ook niet zoveel mee te maken te hebben. Of alleen in positieve zin.
Want als we duurzaamheid even toespitsen op het milieu dan lijkt
informatie- en communicatietechnologie (ICT) een schone technologie te
zijn. Het lijkt zelfs uitermate geschikt om een aantal milieuproblemen op
te oplossen of het oplossen ervan te ondersteunen.

’’Er is bijna geen terrein meer in onze samenleving (...) waar informatie en communicatie niet een hele wezenlijke rol spelen in de snelheid waarmee onderzoek tot
stand komt, de snelheid waarmee we er meer mensen bij kunnen betrekken, de
snelheid waarmee we de resultaten kunnen verbreiden zodat het effect zo snel
mogelijk kan worden benut of bestreden. ICT is een smeermiddel voor de samenleving,
een verbindingselement. (... ) Dit geldt ook voor onderzoek ten behoeve van
duurzaamheid. (...)
Bijvoorbeeld, een scheikundige vondst waarmee duurzaamheid wordt gediend zal
sneller worden gedaan als de onderzoeker gebruik maakt van informatietechnologie,
want hierdoor kunnen sneller vergelijkingen tot stand komen, bestanden nagekeken
en gerekend worden. Het hele proces verloopt sneller, transparanter, en beheerster
omdat er IT is. Dat is de informatie (I)-kant ervan. Als de onderzoeker eenmaal uitkomsten heeft, dan kan de meest moderne communicatie, de C-kant, ervoor zorgen
dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen ervan op de hoogte zijn. Dus als je
vraagt ’Draagt ICT-ontwikkeling bij aan de duurzaamheid van onze samenleving?’
dan zeg ik: als er maar voldoende mensen bezig zijn met processen die het oogmerk
hebben duurzaamheid te bevorderen, dan is ICT een fantastische katalysator (...)”
(Prof.ir. W. Dik, TU Delft).
ICT biedt alternatieven voor vervuilende automobiliteit (onder andere telewerken en
elektronisch winkelen), en ook in sociaal-maatschappelijk opzicht lijkt ICT -en met
name internet- enorme mogelijkheden te bieden voor verbetering van het lot van
de kansarmen. Tenminste, zo lijkt het. Dit beeld is echter te eenzijdig. ICT is op dit
ogenblik geen duurzame technologie, en het draagt, ook daar waar duurzame ontwikkeling expliciet als doel genoemd wordt, slechts zeer ten dele daaraan bij.
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De gegevens waar deze review zich op baseert zijn verzameld middels interviews en
literatuuronderzoek. De interviews zijn gehouden met mensen die op universiteiten,
bij de overheid en in het bedrijfsleven werkzaam zijn op het gebied van informatica
en ICT.
De interviewers waren Dirk-Jan Peet (geïnterviewden: prof.dr.ir. F.W. Jansen, ir.
A.A.J. Reuver, drs. T.C.M. Weijers) en Tineke Egyedi (geïnterviewden: prof.ir. W. Dik,
prof.dr. C.J. Hamelink, drs. M. van Lieshout, dr.ir. E.C.J. van Oost, ir.
J.R.Westerveld). Verder is er literatuuronderzoek gedaan. Het verzamelde materiaal
bestond uit documenten, artikelen, conferentieverslagen, waarvan een deel
beschikbaar was via websites. Voorts is geput uit aantekeningen voor het opzetten
van een vak Informatica & Duurzaamheid van Arjan Kirkels (TU Eindhoven) en
Dirk-Jan Peet & Karel Mulder (TU Delft). Het materiaal is verzameld door Remke
Bras, Dirk-Jan Peet, Karel Mulder en Tineke Egyedi, allen werkzaam op de TU Delft.
Veel voorbeelden komen dan ook uit de TU Delft praktijk. Tot slot: Tineke Egyedi
nam het schrijf- en onderzoekswerk voor deze vakreview grotendeels voor haar
rekening. Dirk-Jan Peet verzorgde hoofdstuk twee, de begrippenlijst en de bijlagen.
Alle hiervoor genoemden, geïnterviewden en collega’s hartelijk dank voor
jullie bijdrage. Dank ook aan Marga Jacobs (Hogeschool Brabant), Tom Severijn
(Hogeschool Brabant), Erik Jansen (TU Delft) en Karel Mulder (TU Delft) voor het
commentaar op het concept en de goede suggesties.

7

”A development which meets the needs of the present without compromising
the ability of future generations to meet their own needs.”
Our Common Future, 1987, Brundtland Commission

Duurzame ontwikkeling wordt verder uitgewerkt in de zogenaamde triple bottom
line (EITO, 2002) met drie terreinen waar duurzaamheid betrekking op heeft:
● Milieu: ”... means not only minimising impacts on the environment,
but building natural resources and safeguarding them for the future.”
● Economische duurzaamheid: ”... means economic growth without making undue
demands on social or natural resources.”
● Sociaal-maatschappelijke duurzaamheid: ”...means building, and not undermining, social equity.”

(zoals programmeurs en netwerkbeheerders) in hun beroepsleven steeds vaker de
vraag zullen krijgen duurzaamheid als ontwerpcriterium mee te nemen. Dit vergt
inzicht in de relatie ICT en duurzaamheid.
Een kritische blik op het eigen vakgebied is nodig om mogelijkheden voor duurzaam ontwerpen te herkennen en te benutten. Er liggen veel kansen en interessante uitdagingen voor afgestudeerden in deze richting.
Het doel van deze vakreview is waar nodig interesse te wekken voor ’duurzame
informatica’ en een zekere mate van urgentie over te brengen. Het doel is niet om
volledigheid na te streven, maar eerder om informaticadocenten een aantal belangrijke thema’s en uitdagingen voor te leggen en aanknopingspunten te bieden voor
onderwijs. Bij het schrijven is dankbaar geput uit schriftelijk materiaal (zie voorwoord: kranten en computertijdschriften, beleidsstukken en -rapporten, wetenschappelijke studies, notities van collegae voor het opzetten van onderwijs op dit
terrein et cetera). Een even belangrijke bron waren de interviews met de volgende
deskundigen uit het onderwijs, het bedrijfsleven, en de overheid:
●

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling
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In het Engels verwijst men ook wel naar deze drie terreinen met de 3 P’s:
People (sociaal), Planet (milieu), en Profit (economie).

●

Opvallend is dat de drie domeinen van ecologische duurzaamheid (planet), sociale
cohesie (people) en een gezond competatief klimaat (profit of, waar sommigen de
voorkeur aan geven, performance) in ICT-onderwijs, -onderzoek en -beleid niet
evenredig tot hun recht komen. TNO-onderzoeker drs. M. van Lieshout hierover:
”Dat is eigenlijk verbazingwekkend. Als je de drie domeinen bekijkt, dan zie je dat
people en performance sterk bij elkaar getrokken worden. Mensen zijn belangrijk
binnen ICT. (...) [Het domein van sociale duurzaamheid is daarom redelijk goed
vertegenwoordigd in] projecten als de Digitale Delta, ’E-government’-initiatieven en
dergelijke. Performance maakt er ook altijd deel vanuit, bijvoorbeeld ’E-commerce’
activiteiten, en alles wat daarmee samenhangt, waaronder duurzame economische
stabiliteit. Maar ’planet’ maakt vaak geen deel uit van dergelijke projecten. Het is
een ander domein en er zijn andere mensen bij betrokken. Het mengt niet. (...)
Vanuit de ICT moet je hier apart naar op zoek. Bij veel andere vakken zoals
natuurwetenschappen en chemie is ’planet’ juist de focus van duurzaamheid.
Bij ICT is de focus op people en performance”

●

Gezien de toenemende belangstelling voor duurzaamheid bij de Europese overheid
en in grote ICT-bedrijven, is te verwachten dat met name studenten systeemontwerp

●

●
●

●

prof.ir. W. Dik, TU Delft, hoogleraar Management van
ICT-georiënteerde organisaties
prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam, hoogleraar Media, Religie en Cultuur
prof.dr.ir. F.W. Jansen, TU Delft, hoogleraar Computer Graphics
drs. M. van Lieshout, TNO/ STB, senior onderzoeker (onder andere)
Duurzame Informatiesamenleving
dr.ir. E.C.J. van Oost, Universiteit Twente, universitair docent
Technology Assessment
ir. A.A.J. Reuver, IBM Nederland N.V., directeur Externe Betrekkingen
ir. J.R.Westerveld, TU Delft, universitair docent ICT onder andere ICT
in ontwikkelingslanden
drs. T.C.M. Weijers, ministerie van V&W, beleidsmedewerker op het gebied
van informatiemaatschappij

Binnen de grenzen van de opdracht kon niet evenveel aandacht worden besteed
aan de hiervoor genoemde drie aspecten van duurzaamheid. Wij hebben de prioriteit gelegd bij het milieu-aspect. Ten eerste omdat het denken over duurzaamheid
ooit begon bij het milieu, hoe belangrijk de samenhang ook is met de andere twee
aspecten. Ten tweede omdat het milieu-aspect onderbelicht is in ICT-onderwijs,
-onderzoek en -politiek (zie Van Lieshout’s observatie in de inleiding). Deze beslissing is van invloed geweest op de opbouw van het rapport: twee hoofdstukken
hebben betrekking op milieu (hoofdstukken drie en vier), terwijl een gezamenlijk
hoofdstuk, ook al vanwege de vervlochtenheid van beide andere aspecten,
de sociaal-maatschappelijke en economische kant van duurzaamheid bestrijkt.

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ICT en duurzaam gebruik van ICT zijn momenteel nog grote uitdagingen.
Om kort het begrip ’duurzaamheid’ te verduidelijken het volgende. Duurzame ontwikkeling ofwel sustainable development verwijst naar:
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De opbouw van deze vakreview is daarom als volgt. Hoofdstuk twee geeft een overzicht van HBO- en universitaire onderwijs op het gebied van duurzame informatica
in Nederland. Het geeft ook een indruk van de posities waar informatici terecht
komen, namelijk zowel ontwerp- als beleidsgerichte functietypen. Dit laatste is van
belang, omdat het betekent dat duurzame informatica aan beide kennisgebieden
aandacht dient te besteden.
Onder de titel De ’schone’ ICT-sector worden in hoofdstuk drie de milieuproblemen in
de sector en rechtstreeks veroorzaakt door de sector behandeld. Dit worden ook wel
de eerste orde milieu-effecten genoemd, namelijk: ”the impacts and opportunities
created by the physical existence of ICT and the processes involved. This includes the
design, manufacture, operation and disposal of ICT.”(EITO 2002; 252). In hoofdstuk vier,
getiteld ICT als oplosser van milieuproblemen? worden de indirecte milieu-effecten
behandeld van bijvoorbeeld telewerken, telewinkelen, en dergelijke. Onder deze
tweede orde effecten vallen ”[the] impacts and opportunities created by the ongoing
use and application of ICT.” (EITO 2002; 252).
Hoofdstuk vijf gaat over de sociaal-maatschappelijke en economische duurzaamheidsaspecten van ICT. Enkele voorbeelden worden gegeven van ontwrichtende en
hoopvolle toepassingen.
In hoofdstuk zes komen tot slot een drietal invalshoeken aan bod die ingaan op
hoe duurzaamheid als ontwerpcriterium meegenomen kan worden. Er worden
voorbeelden gegeven van duurzame ontwerpcriteria en suggesties voor onderwijsopdrachten gedaan.

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling

Leeswijzer
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Voor een indruk van belangrijke thema’s die spelen op het raakvlak van ICT en
duurzaamheid: de hoofdstukken drie, vier, vijf en deels zes bieden bieden dit.
Op enkele voorbeelden wordt wat dieper ingegaan. Voor docenten die gericht op
zoek zijn naar concrete suggesties voor onderwijs verwijzen wij naar de hoofdstukken twee en zes en naar bijlagen één en twee. Deze bieden aanknopingspunten
voor het verder uitwerken van het thema duurzaamheid in het informaticaonderwijs.

Duurzaamheid in het informaticaonderwijs

2

Eén van de doelen van deze vakreview is om duurzame ontwikkeling te integreren
in het informaticaonderwijs op hogescholen en universiteiten. Er is daarom geïnventariseerd waar afgestudeerden terechtkomen en of dat in overeenstemming is met de,
in het onderwijs geformuleerde competenties. Bij veel functies is het belangrijk,
dat de afgestudeerden inzicht hebben in de plaats van hun vakgebied en activiteiten binnen het grotere geheel van de samenleving. Afgestudeerden kunnen vanuit
hun vakgebied en kennis bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarvoor is het
noodzakelijk voor hen om inzicht in en kennis te krijgen van thema’s die van
belang zijn voor duurzame ontwikkeling en die raken aan hun vakgebied.

Waar komen afgestudeerde informaticastudenten terecht?

2.1

De WO-monitor1, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU) houdt bij waar studenten uit verschillende studiegebieden terechtkomen na hun studie. Uit de WO-monitor van 2000 blijkt, dat
de WO-informatici op zowel HBO- (ongeveer de helft) als academische functies
(ongeveer de andere helft) terechtkomen. In het cursusjaar 2000/2001 studeerden
360 (informatica en technische informatica) studenten af. Het totaal aantal ingeschrevenen was 5750 in dat cursusjaar. Uit deze cijfers blijkt, dat er een grote uitval is bij de informaticaopleidingen. Erik Jansen, opleidingsdirecteur van de opleiding Technische Informatica in Delft zegt daarover, dat studenten vroeg in de studie te maken met de verlokkingen van het bedrijfsleven, zoals een lease-auto, een
goed salaris en een mobiele telefoon. Daardoor is de uitval erg groot; groter dan bij
andere studies.
Volgens de WO-monitor komt van de academici ongeveer de helft (40 tot 50%) te
werken als HBO-systeemanalist. De afgestudeerden die in een academische functie
terechtkomen, worden vooral informatici (16 tot 20%) of materiaalkundige (10%).
Systeemanalisten kunnen een grote bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling
met de manier van denken die ze is aangeleerd tijdens de studie.

1

Wetenschappelijk Onderwijs monitor: http://www.vsu.nl, november 2002.
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De HBO-monitor
De HBO-raad publiceert elk jaar de HBO-monitor2, waarin de kengetallen van studenten en afgestudeerden in het HBO worden bijgehouden. In het cursusjaar stonden 8270 studenten Hogere Informatica en 2940 studenten Informatica en
Informatiekunde ingeschreven. In dat jaar werden 850 diploma’s Hogere Informatica
en 220 diploma’s Informatica en Informatiekunde uitgedeeld.
Uit deze monitor is op te maken, dat HBO-studenten Hogere Informatica grotendeels
als systeemanalist (22%) of als programmeur (23%) aan de slag gaan. De afgestudeerde HBO-studenten Informatica en Informatiekunde werken voor het grootste
deel als automatiseringsadviseur (34%) of systeemanalist/-ontwerper (22%).
De trend bij zowel de WO- als de HBO-opleidingen is, dat het aantal studenten toeneemt. In het WO steeg het aantal van 4400 in 1995/1996 naar 5750 in 2000/2001
en in het HBO van 5510 in 1995-1996 naar 11210 in 2000-2001. Het aantal
geslaagden neemt niet zo sterk toe (dit is in beide cursusjaren 1070 voor het HBO).
Dat is te verklaren uit de doorlooptijd die de studie heeft. Over vier of vijf jaar is
te verwachten dat het aantal geslaagden zal toenemen.

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling
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Duurzame ontwikkeling in het
huidige informaticaonderwijs
Op dit moment zijn er een tiental universitaire opleidingen (Technische)
Informatica en ongeveer vijfentwintig HBO-opleidingen Informatica of gerelateerd
aan informatica. Bij deze opleidingen is er relatief weinig aandacht voor maatschappelijke aspecten en vrijwel geen voor duurzame ontwikkeling.
De aandacht voor maatschappelijke aspecten is gericht op informatica en de maatschappij of op filosofie/ethiek en techniek/informatica, blijkt uit de studiegidsen
van de WO-opleidingen. In deze vakken is de aandacht meer gericht op aspecten als
privacy, dan op directe en indirecte milieu- en sociale effecten van het gebruik van
informatietechnologieën.
In het afgelopen jaar zijn tien universitaire informaticaopleidingen bezocht door
een visitatiecommissie die de kwaliteit van het onderwijs heeft beoordeeld.

2

Hoger Beroeps Onderwijs monitor: http://www.kengetallen.hbo.nl, november 2002.

De commissie vindt dat ”binnen de opleidingen de maatschappelijke aspecten van
het vak meer aandacht verdienen, en al direct in het eerste studiejaar”.
(Media-update, 2002)
De aanbeveling van de visitatiecommissie biedt kansen om duurzame ontwikkeling
een grotere plaats te geven in het huidige onderwijs. Op dit moment zijn er in
Nederland enkele initiatieven om meer aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld in de informaticaopleidingen van de Hogeschool Zeeland en de
Saxion Hogeschool IJsselland, en aan de TU Delft (zie bijlage twee).

Integratie van duurzame ontwikkeling
in het onderwijs op drie niveaus

2.4

Het ideaalbeeld qua duurzaamheid binnen een opleiding is dat duurzame ontwikkeling integraal deel uitmaakt van alle vakken en projecten, waar dat nuttig en
mogelijk is. Een afgestudeerd informaticus heeft dan kennis van en inzicht in
begrippen die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling en hij of zij weet die
naar zijn eigen vakgebied en beroepspraktijk te vertalen. Een voorbeeld van mogelijke eindtermen voor een afgestudeerd informaticus staat in bijlage één. Om studenten een beeld te geven van een duurzame(re) samenleving, waar het vakgebied van
informatica een rol kan spelen is het mogelijk om een basisvak over duurzame ontwikkeling te doceren. Een voorbeeld van mogelijke onderwerpen die in een basisvak
aan de orde kunnen komen, staat in bijlage twee. Daarnaast is het mogelijk om te
streven naar de integratie van duurzame ontwikkeling in bestaande vakken en
projecten, en om studenten de mogelijkheid te geven duurzame ontwikkeling een
integraal en centraal onderdeel te maken van de afstudeer- of mastersfase van de
studie door het kiezen van een samenhangend verbredend vakkenpakket. Zo is het
aan de TU Delft voor studenten mogelijk om in dit kader een appendix bij hun
afstudeerdiploma te krijgen.
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De ’schone’ IT-sector

3

”Men komt ervan terug dat ICT een inherent schone technologie is.”
DRS.

T.C.M. WEIJERS,

MINISTERIE VAN

V&W.

Dat een sector die draait om immateriële bits en bytes het milieu wel eens te zwaar
zou kunnen belasten, ligt niet voor de hand. In dit hoofdstuk zullen wij daarom
hierop ingaan en enkele directe milieueffecten illustreren. Centraal staat in dit hoofdstuk het energie- en materiaalverbruik. Deze variëren per fase in de levenscyclus van
IT-software en -hardware. Achtereenvolgens worden kanttekeningen met betrekking
tot het milieu, geplaatst bij de productiefase (paragraaf 3.1), de gebruikfase
(paragraaf 3.2) en de afvalfase van IT (paragraaf 3.3).
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Computers worden gemiddeld elke twee tot drie jaar vervangen. Dit betekent veel
materiaalverbruik bij de productie van de benodigde hardware. Het gaat zowel om
grondstoffen voor bijvoorbeeld computers (metalen, plastics en mineralen) als voor
het productieproces. Voor dit laatste worden soms zeer giftige en schadelijke stoffen
gebruikt zoals zware metalen en giftige brandwerende coatings. De meest giftige
stoffen zijn bromide brandvertragers. Deze voorkomen dat apparatuur vlam vat.
Bromideverbindingen tasten de ontwikkeling van foetussen aan en zijn slecht voor
het zenuwstelsel. Bij medewerkers van Zweedse recyclecentra is in de moedermelk
vijfenzestig maal hogere bromideconcentraties aangetroffen dan het landelijke
gemiddelde. Voor een overzicht van grondstoffen die gebruikt worden in PC’s en de
gezondheidsrisico’s van een aantal daarvan zie het rapport Exporting Harm (BAN/
SVTC, 2002). Met andere woorden: computerbedrijven produceren chemisch afval.
In de staat Californië zijn tweehonderd drinkwaterbronnen vervuild door chemische
lekken die grotendeels terug zijn te voeren op vervuiling door computerbedrijven.
Tabel 3.1: Drie typen milieubelasting berekend per computer in de Europese Unie (EU).
ATLANTIC CONSULTING, 1998.

3.1
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Behalve grondstoffen is elektriciteit nodig om IT-apparatuur te maken. De hoeveelheid elektriciteit die nodig is om bijvoorbeeld een PC te produceren vergt 120-300
kWh volgens een schatting van het Japanse computerbedrijf NEC.3 Ter vergelijking:
er is vier keer zo veel energie nodig om een PC te produceren als voor een televisie
en ongeveer evenveel als voor een koelkast. Daarbij dient bedacht te worden dat,
in vergelijking met televisies en koelkasten, PC’s veel sneller worden afgeschreven.
De IT-sector is zich in toenemende mate bewust geworden van de noodzaak voor
’groen produceren’. Hieraan hebben overheidsregulering en zachte dwang, zoals vrijwillig aangegane convenanten en milieukeurmerken, bijgedragen. Een bekend voorbeeld is het Montreal Protocol uit 1987. Het protocol is een verdrag tussen landen
gericht op het vervangen van CFK’s (Chloor-Fluor-Koolwaterstoffen). Om tegemoet
te komen aan te verwachten omschakelingsproblemen, kregen computerfabrikanten
in ontwikkelingslanden tot 1999 de tijd om resultaten te laten zien. Echter, juist in
die landen zaten en zitten de meeste fabrikanten. (Ohanjanyan & Haven, 2000)
In het jaar 2002, is het doel nog steeds niet bereikt. Op de VN-conferentie over
duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) is afgesproken dat de ontwikkelingslanden geholpen zullen worden:
”Improve access by developing countries to alternatives to ozone-depleting
substances by 2010, and assist them in complying with the phase-out schedule

Een andere strategie is duurzaamheid in het product te vertalen. Zo geldt in Japan
als vuistregel voor de productie van groene elektronica het streven naar ’licht, dun,
kort en klein’ en herstructureren bedrijven als Philips hun industriesegmenten rond
ecologische uitgangspunten om meer energiezuinige computers, beeldschermen en
printers te creëren (Rispens, 2000). Andere bedrijven richten zich vooral op product-terugneem en hergebruik-regelingen. (De Bakker & Foley, 2002) IBM adverteert
met deelneming aan milieu-initiatieven zoals Energy Star, het VS ’Department of
Energy’ voluntary reporting of greenhouse gases, en het voldoen aan de ISO 14001
milieumanagement standaard.
De hiervoor genoemde Japanse aanpak is een vorm van dematerialisering; een term
die in algemene zin wordt gebruikt om aan te geven dat met minder materiaal (bijvoorbeeld kleinere mobiele telefoons) dezelfde functies uitgevoerd kunnen worden.
Het verbeteren van milieuprestaties in het productieproces en IT-producten laat
onverlet dat de levensduur van met name PC’s kort blijft. Omdat in Nederland de
PC-markt grotendeels is verzadigd, is de computerindustrie hier afhankelijk van de
vervangingsvraag. De industrie stimuleert deze door apparatuur te verbeteren
(zoals de rekenkracht van processoren en geheugenuitbreidingen). Dit heeft als
positief effect dat bijvoorbeeld grafische programma’s steeds betere prestaties
leveren. Echter, de toegenomen snelheid en andere hardwareverbeteringen gaan
direct weer verloren door de toenemende capaciteitseisen van nieuwe software
(bijvoorbeeld, elke nieuwe Windows-versie). (Ohanjanyan & Haven, 2000)

under the Montreal Protocol”
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In de Verenigde Staten (VS) wordt inmiddels geëist dat het tegen de afspraak in
wél gebruiken van CFK’s voor de productie van computers duidelijk aangegeven
dient te worden op computers. Deze stigmatiserende aanpak is een effectieve stimulans om af te zien van CFK-gebruik. Ook in positieve zin worden milieumerken
toegepast (bijvoorbeeld het Energy Star label). Er is een markt voor milieuvriendelijke, materiaal- en energie-efficiënte producten en de elektronica-industrie is zich
bewust van dit potentieel. Groene producten verkopen beter en een milieuvriendelijke productie spaart grondstoffen en dus geld uit. De invalshoek die bedrijven
nemen om duurzaamheid te bevorderen verschilt. Sommige strategieën zijn gericht
op het verbeteren van het productieproces door bijvoorbeeld het gebruik van schadelijke stoffen en van grondstoffen zoals water bij de productie van elektronische
apparatuur terug te dringen (bijvoorbeeld milieumanagement middels ISO 14001).
3

120 KWh staat gelijk aan een broeikasemissie van 128 kg/CO2 equivalent. ”Some of these emissions are
non-CO 2 greenhouse gases, and some are from non-electricity related fuel use.” (Koomey et al., 1999; 8).
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(UNITED NATIONS, 2002A).
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Gebruik

IBM en duurzame ontwikkeling
Binnen IBM betekent duurzame ontwikkeling hetzelfde als ’verantwoord ondernemen’, en
bestrijkt het de zogenaamde Triple Bottom Line (sociaal, milieu en economie; of in de door
Shell geformuleerde termen: People, Planet, Profit-aspecten. De belasting op het milieu moet in
ieder geval verminderd worden. IBM probeert geen activiteiten uit te voeren die toekomstige
generaties kunnen schaden.
Het is belangrijk om duurzaamheidindicatoren te ontwikkelen. Dan kun je gemakkelijker zeggen of iets duurzaam is of niet. Een aanzet is gegeven met de ISO 14000 normen voor Good
Environmental Practices, waaraan IBM voldoet. IBM eist van zijn leveranciers dat zij ook ISO
14000 gecertificeerd zijn. Bij de omgevingsbelasting van de ICT-sector is het energiegebruik zeer
belangrijk. De computerproliferatie is zeer groot. Op het moment heeft elke inwoner van
Nederland één ICT-apparaat. Die apparaten worden ook wel aangeduid met de term ambient
intelligence. In de toekomst zal die verhouding van apparaten tot mensen eerder 10:1 zijn.
In veel apparaten zitten tegenwoordig computers en chips, zoals in mobiele telefoons, auto’s,
interactieve boeken en in de toekomst zelfs in kleding. Het aantal intelligente devices zal alleen
maar toenemen. Dat heeft zowel een energie- als materiaalbeslag. Het energiegebruik van deze
apparaten zal daarmee ook toenemen - als er niets gebeurt. IBM’s lange termijn
ontwerpcriteria zijn er op gericht om een factor tien op het energiegebruik te besparen
(Energy Star programma).

3.2

”Zonder dat je je al te ideologisch aan het begrip duurzaamheid hoeft te verbinden, je kunt op
hele nuchtere gronden vaststellen dat alles wat wij aan fossiele brandstoffen hebben per definitie eindig is - en dan doet er niet toe of eindig betekent dat we nog 10, 100 of nog 1000 jaar
te gaan hebben. Eindig is eindig.”
PROF.IR. W. DIK, TU DELFT

Internet
In een berucht geworden rapport getiteld ”The Internet begins with coal”
waarschuwt Mills (1999) voor de enorme hoeveelheid energie die nodig is voor
internetgebruik. Hij becijfert dat het een halve kilo kolen kost om een bestand
van 2 megabyte (MB) te versturen. Hij schat dat in 1999 Internetgebruik 8% van
de gehele energieconsumptie in de VS zal vergen, en voorspelt dat dit over
twintig jaar 30-50% van de energievoorziening zal zijn.
Tabel 3.2: IT-concentratie per land. EITO, 2002
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Een tiental jaren geleden werden er nog tweeënzeventig soorten plastics gebruikt bij de productie van computerapparatuur. Nu heeft IBM dat teruggedrongen tot drie soorten, waardoor
de materialen makkelijker recyclebaar zijn. LCD-schermen van bijvoorbeeld mobiele telefoons
zijn vrij milieuonvriendelijk, maar wel goed te recyclen. Daarnaast worden er sinds 1992 geen
CFK’s meer gebruikt in de productie van apparatuur. Als bedrijf probeert IBM zijn milieubelasting ook terug te brengen door elk jaar een competitie voor de verschillende vestigingen van
IBM uit te schrijven. De vestiging, die zijn milieubelasting het meest heeft teruggebracht, wint
en wordt daarvoor beloond. Elk jaar moet dus per vestiging een plan worden opgesteld om een
TRANSCRIPTIE VAN INTERVIEW MET IR. A.A.J. REUVER, IBM
verbetering in milieutermen te realiseren.
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VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling

Een ontwerpcriterium van IBM is om elke nieuwe productgeneratie milieuvriendelijker in productie en gebruik te maken dan de vorige. De milieuvriendelijke PC van IBM is helaas commercieel mislukt (De prijs was 10% hoger dan van bestaande PC’s, er werden er te weinig verkocht). Het ontwerp van PC’s en laptops is nu vooral gericht op recyclebaarheid.
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Bij computergebruik is energie nodig voor (rand)apparatuur zoals beeldschermen,
printers en dergelijke. Daarbij komt warmte vrij. Om de apparatuur te koelen is
weer energie nodig. De verhouding energie die nodig is voor computerapparatuur en
koeling door airconditioners is 2:1. Bijvoorbeeld, 12.8 kW + 50% = 19.2 KW voor
een IBM S/390 mainframe. (Koomey et al., 1999; 4) Bij internetten, e-mailen en
andere netwerkdiensten zijn verder ook servers, routers en telefooncentrales betrokken (Novem, 2002a).
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Energiezuinig gebruik
Er zijn voor een aantal gevallen van IT-gebruik energiezuinigere technische oplossingen gevonden. Bijvoorbeeld, voor het energiegebruik van monitoren en voor
het energieverbruik van stilstaande computerapparatuur. In Nederland werden in
2000 vier miljoen PC’s thuis gebruikt. ”Een computer die de hele dag aan staat,
gebruikt evenveel energie als dertig strijkijzers, vijfendertig elektrische dekens of
zestig stofzuigers”. (Ohanjanyan & Haven, 2000) Elke computer heeft een beeldscherm.
Hoe scherper de kleuren, hoe meer energie het vergt. Een traditioneel beeldscherm
heeft een vermogen van 50-70 W. Een TFT-scherm gebruikt 18W (Energiek, maart
2002; 3). Dankzij de opkomst van de platte LCD-computermonitoren die drie keer
zo zuinig zijn, bespaarde Japan in 1999 al zo’n 1,6 Terawattuur aan stroom.
Een andere belangrijke ’energiebezuiniger’ vormt de aanwezigheid van een ’slaapstand’
en een ’stand-by’-stand bij IT-apparatuur (zie figuur 3.1).

”Weliswaar staan bij webbedrijven geen rokende schoorstenen de lucht te vervuilen
en er worden geen zware metalen geloosd. Maar de stroomhonger van de geavanceerde apparatuur waarop de ICT-sector draait, is enorm. De verdubbeling van het
elektriciteitsverbruik in de regio Amsterdam sinds 1998 is vrijwel uitsluitend te danken aan de niet te stillen energiehonger van de talloze internet- en telecombedrijven die zich sindsdien in de hoofdstad hebben gevestigd.” (Van der Kwast 2000; 22)
Voor deze telecombedrijven en providers worden datahotels gebouwd die onderdak
bieden aan servers en andere computerapparatuur van telecom- en IT-bedrijven.
Hier wordt informatie verwerkt en worden e-mails doorgestuurd. Geschat wordt dat
per vierkante meter vloeroppervlak aan ICT apparatuur IT datahotels 1000-2000W
energie vergen (Schrauwers, 2000) en zo alleen al voor één datahotel (Telecity)
ongeveer 3% van het energieverbruik van Groot-Amsterdam nodig is. Voorzien wordt
de bouw van vijf tot zes datahotels in twee jaar tijd, elk met een aansluitvermogen
van 100 MW. Deze vragen qua vermogen net zo veel als de zeer zware industrie. Ter
vergelijking: de hele stad Haarlem heeft een aansluitvermogen van 100 MW
(Technisch Weekblad, 4 oktober 2000; 1). Dit zou capaciteitsuitbreiding van elektriciteitscentrales vergen, en zou weer leiden tot een toename in de CO2 uitstoot in
Nederland.

Figuur 3.1 BRON: NOVEM (2002B)
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Volgens Koomey en anderen (1999) overdrijft Mills schromelijk. Hun kritiek is onder
meer dat hij internet en ander computergebruik methodisch niet goed onderscheidt.
De kritiek is ons inziens terecht. Echter, Mills verdienste is dat hij de aandacht
heeft gevestigd op een reëel probleem: het energieverbruik in de IT. Zo becijferde
de Electronic Industries Association of Japan (EIAJ) dat het Japanse stroomverbruik
zich tussen 1996 en 1999 verdubbelde, mede door het internet en het daardoor
toegenomen computerverbruik. (Rispens, 2000)
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Hiervoor zijn labels ingevoerd: in de VS is als eerste het EPA-label ontwikkeld voor
het ’Energy Star’ programma. Om dit label te mogen voeren moet apparatuur een
slaapstand hebben die ingeschakeld wordt wanneer het apparaat niet gebruikt
wordt. Energy Star PC’s en beeldschermen schakelen hun stroomverbruik terug tot
ongeveer 30 W. Dit scheelt aanzienlijk ten opzichte van de gebruikelijke 145 W.

PERSBERICHT over WEEE Directive (IP/02/1463 Brussels, 11 October 2002)
’Commission welcomes agreement on Waste Electrical and Electronic Equipment
and the Restriction of Hazardous Substances’
The European Commission has welcomed the agreement between the European Parliament

”Bij printers, faxen en kopieerapparaten, omdat deze nog vaker
ongebruikt aan staan, worden strengere eisen gesteld wat resulteert
in apparaten die 65% aan energie besparen”
(Ohanjanyan & Haven, 2000).

and the Council in yesterday evening’s conciliation meeting on the Commission Proposal
to introduce mandatory collection, re-use and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) throughout the European Union. The Commission has also welcomed the agreement on the related proposal to restrict the use of hazardous substances in new electronic equipment (RoHS). Waste electrical and electronic equipment is
the fastest growing part of the waste stream today. Each European produces on average
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around 14 kg per year of these wastes. Currently, 90% of this waste is landfilled or incinerated without any pre-treatment. (...)

The Directive will largely eliminate the risks for the environment from such disposal. Re-use
and recycling of waste electrical and electronic equipment will save valuable resources and
reduce environmental pollution from the production of virgin materials. The related proposal
on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment will make sure
that substances that may pose a risk at the waste stage are no longer used in new equipment,
if appropriate replacements are available. This concerns in particular heavy metals and certain
brominated flame retardants which shall be phased out in the proposal. Electrical and electronic equipment are an important source of such substances in the waste stream. For example,
around 40% of all lead in landfills and 50% of lead in incinerators comes from such equipment.
Member States will have to set up collection systems for waste electrical and electronic equipment, take measures so that WEEE is collected separately and achieve a binding target of 4 kg
per capita/per year for the separate collection of WEEE from private households. All costs from
the collection points to the environmentally sound treatment, re-use and recycling will be covered
by producers for their own products. They will have to provide a financial guarantee at the
moment a new product is put on the market. This financial guarantee shall ensure that the
management of the waste will be paid by the producer once the equipment reaches its end of
life. The producer will, however, also have the choice of either managing the waste on an individual basis or participating in collective schemes. This is an important departure from existing schemes where producers pay a flat rate contribution for the recycling of waste from socalled historical products (i.e. products put on the market years ago). Such schemes are still
necessary to collect funds for the recycling of old products for which no provisions have been
made at the time when they were put on the market and, for these products, this system will
continue to apply for a certain time. However, once the new rules will be fully implemented,
producers who design their products for re-use and recycling will be rewarded by lower costs
for the treatment of their waste.(...)
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Het Energy Analysis Department van de universiteit van Californië berekende dat
monitoren, printers en computers met spaarstand in 2000, 23 Terawattuur energie
uitspaarden (dat is evenveel als alle energiecentrales in Nederland per kwartaal
opwekken).
Behalve technische oplossingen passen sommige grootgebruikers van IT ook organisatorische oplossingen toe om het energieverbruik te verminderen. Zo heeft de Rabobank
richtlijnen voor duurzaamheid uitgewerkt, waaronder ’alleen energiezuinige TFT-schermen’, standaard internettoegang om op deze wijze informatie op het web beschikbaar
te kunnen stellen (en niet meer op papier); standaard software-instelling op dubbelzijdig printen en slaapstand, en verruiming van klimaatmarges in serverruimtes om koelen verwarmingsenergie uit te sparen. (Energiek, 2002)
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IT-afval

Het Besluit verwijdering wit- en bruingoed

Omdat de levensduur van computers en andere ICT-apparatuur zo kort is, is de
hoeveelheid afval de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Tabel 3.1 spreekt van
21 kg per computer in de EU in 1998. Meer algemeen, elke Europeaan produceert
gemiddeld 14 kg elektronisch afval, waaronder ICT-apparatuur en computers.
Geschat wordt dat in 2010 elektrische en elektronische apparaten 8% van de totale
afval in de EU zullen uitmaken. Om hier wat aan te doen, is onlangs overeenstemming bereikt over de inhoud van een Europese richtlijn ontwikkeld over Waste
Electrical and Electronic Equipment (’WEEE Directive’ , zie kader p.23). Daarin wordt
de computerbranche verplicht gesteld de oude apparatuur terug te nemen en te
ontdoen van giftige stoffen.

”Het Besluit verwijdering wit- en bruingoed (hierna: ’het Besluit’) is één van de algemene
maatregelen van bestuur die in dat kader is vastgesteld. Algemene doelstelling van het Besluit
is het tot stand brengen van een lekvrije verwijderingstructuur voor wit- en bruingoed: zoveel
mogelijk inzamelen, product- en materiaalhergebruik en een zodanige verwijdering van de afvalstoffen dat de daarmee gepaard gaande milieuhygiënische risico’s beperkt zijn. Op basis van
het Besluit zijn de producenten en importeurs verplicht een lekvrije verwijderingstructuur op
te zetten en hieromtrent mededeling te doen aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM). Daarnaast is in het Besluit een groot aantal andere verplichtingen opgenomen. De mededeling behoeft de instemming van de Minister. Bij de opzet
van de bedoelde verwijderingstructuur wordt een zodanige verdeling van taken en verantwoordelijkheden voorgestaan tussen consumenten, leveranciers, reparatiebedrijven, gemeenten,
producenten en importeurs dat preventie (ecodesign) en hergebruik worden gestimuleerd en
VROM, 1998; 1
de verwijdering op een kosteneffectieve wijze plaatsvindt.”

In Nederland is sinds 1 januari 2000 al regelgeving op ICT-apparatuur van kracht als
onderdeel van het Besluit ’verwijdering wit- en bruingoed’ (Ohanjanyan & Haven,
2000; VROM, 1998; zie kader). Daarbij mogen computers niet meer bij het oud vuil
gezet worden. Ze moeten gerecycled worden en dure metalen moeten worden teruggewonnen (gallium, boor, broom, et cetera, zie figuur 3.2). Het gaat weliswaar om
kleine hoeveelheden per computer, maar om een groot aantal computers in
Nederland alleen.
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Figuur 3.2: Verantwoordelijkheden in de verwijderingstructuur. VROM, 1998; 2
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Elektronisch afval is een groot probleem. Veel van dit afval, afkomstig uit de geïndustrialiseerde landen, wordt gedumpt in derde wereld landen. Omdat dit onderwerp een aparte bespreking verdient, bevelen wij de lezer aan het rapport
Exporting Harm: The High-Tech Trashing of Asia (BAN/SVTC, 2002) erop na te slaan.
Het is zeer informatief (zie kadertekst ’Hazards in e-waste’ op p.26), en geeft
helder aan wat de problemen van recycling zijn.
”(...) [R]ecycling industry sources estimate that between 50 to 80 percent of the
E-waste collected for recycling in the western U.S. are not recycled domestically,
but is very quickly placed on container ships bound for destinations like China. (...)
The open burning, acid baths and toxic dumping pour pollution into the land, air,
and water and exposes the men, women, and children of Asia’s poorer peoples to
poison” (BAN/SVTC, 2002; 1).
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ICT als oplosser van milieuproblemen?

Hazards in e-waste

Lead
The negative effects of lead are well established and recognized. It was first banned from gasoline in the 1970s. Lead causes damage to the central and peripheral nervous systems, blood
systems, kidney and reproductive system in humans. Effects on the endocrine system have
been observed and its serious negative effects on children’s brain development are well documented. Lead accumulates in the environment and has high acute and chronic effects on
plants, animals and micro-organisms. The main applications of lead in computers are: glass
panels and gasket (frit) in computer monitors (3-8 pounds per monitor), and solder in printed circuit boards and other components.

Er zijn wereldwijde milieuproblemen zoals het broeikaseffect, industriële vervuiling
en een onaflaatbare groei van consumptie. Of ICT hier oplossingen kan bieden,
is de vraag. Meestal creëren nieuwe technologieën veeleer behoeften dan dat ze deze
bevredigen. (Park & Roome, 2002; 10-11)
Dit hoofdstuk gaat over de mogelijkheden om ICT te gebruiken voor het verbeteren van
het milieu en de milieueffecten van dergelijke toepassingen (dat wil zeggen, tweede
orde mogelijkheden en effecten). Bij ICT toepassingen kan men denken aan telewerken,
e-commerce, teleshoppen, domotica en dergelijke. Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen: enerzijds biedt het inzicht in de problemen die er zijn bij het inschatten van
milieueffecten en anderzijds benoemt het een aantal belangrijke kernthema’s en
discussies. Gekozen is voor een kritische invalshoek om tegenwicht te bieden aan
alom aanwezig ICT-optimisme en om de uitdaging voor het vakgebied te verhelderen.
ICT is een enabling technology, dat wil zeggen, een technologie die ten dienste
staat van en mogelijkheden heeft in nagenoeg alle situaties. De toepassing ervan in
een specifieke situatie bepaalt of het bijdraagt aan het verbeteren van het milieu
of juist nadelige milieueffecten heeft. In deze zin heeft ICT dus geen ’eigenheid’.
Het heeft geen inherente eigenschappen waardoor het vanzelfsprekend een positieve bijdrage aan het milieu levert. Dit, in tegenstelling tot de optimistische
manier waarop er veelal over gepraat en geschreven wordt.
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Cadmium
Cadmium compounds are toxic with a possible risk of irreversible effects on human health,
and accumulate in the human body, particularly the kidneys. 27Cadmium occurs in certain
components such as SMD chip resistors, infra-red detectors, and semiconductor chips. Cadmium
is also a plastics stabilizer and some older cathode ray tubes contain cadmium.
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Mercury
Mercury can cause damage to various organs including the brain and kidneys, as well as the
fetus. Most importantly, the developing fetus is highly susceptible through maternal exposure
to mercury. When inorganic mercury spreads out in the water, it is transformed to methylated
mercury in the bottom sediments. Methylated mercury easily accumulates in living organisms
and concentrates through the food chain, particularly via fish. It is estimated that 22% of the
yearly world consumption of mercury is used in electrical and electronic equipment.
It is used in thermostats, sensors, relays, switches (e.g. on printed circuit boards and in measuring equipment), medical equipment, lamps, mobile phones and in batteries. Mercury, used
in flat panel displays, will likely increase as their use replaces cathode ray tubes. (...)”.
BAN/SVTC, 2002; 9

”(...) technology has consistently provided the opportunities from which
we have been able to make and sell better goods and services and to do so
more cleanly and more safely”
(World Business Council for Sustainable Development, Brown et al., 2000).
Een tweede voorbeeld: volgens een studie van het Center for Energy and Climate
Solutions naar de effecten van internet en e-commerce op het milieu en de samenleving, leidt de nieuwe economie tot dematerialisatie, meer telewerken, minder
gebruik van energie en een efficiëntere afstemming van vraag en aanbod, zodat
verspilling en overproductie minder voorkomen (Romm et al., 1999). Het technologisch optimisme over de mogelijkheden van ICT stoelt in grote lijnen op drie soorten beloften:
●

●

verbetering door aanvullende technologie: ICT maakt het mogelijk slimme technische oplossingen te bedenken (bijvoorbeeld domotica)
vervanging & immaterialisering: ICT-toepassingen maken het mogelijk onduurzame activiteiten te vervangen door duurzame (bijvoorbeeld telewerken)
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Although it is hardly well known, E-waste contains a witches’ brew of toxic substances such as
lead and cadmium in circuit boards; lead oxide and cadmium in monitor cathode ray tubes
(CRTs); mercury in switches and flat screen monitors; cadmium in computer batteries; polychlorinated biphenyls (PCBs) in older capacitors and transformers; and brominated flame retardants on printed circuit boards, plastic casings, cables and polyvinyl chloride (PVC) cable insulation that release highly toxic dioxins and furans when burned to retrieve copper from the wires.
Due to the hazards involved, disposing and recycling E-waste has serious legal and environmental
implications. When computer waste is landfilled or incinerated, it poses significant contamination problems. Landfills leach toxins into groundwater and incinerators emit toxic air pollutants
including dioxins. Likewise, the recycling of computers has serious occupational and environmental implications, particularly when the recycling industry is often marginally profitable at
best and often cannot afford to take the necessary precautions to protect the environment and
worker health.

4
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4.1

verschuiving: met de komst van ICT is de maatschappij veranderd in een informatiemaatschappij, wat een wezenlijke verschuiving inhoudt (bijvoorbeeld diensten
in plaats van producten: milieuwinst door minder gebruik van grondstoffen).

Verbetering door aanvullende ICT
ICT kan op directe wijze bijdragen aan milieuverbetering door specifiek op dit doel
gerichte informatievergaring, -verwerking en -distributie over duurzaamheid te
ondersteunen. Niet alleen door het toegankelijker maken van informatie en de verwerking van informatie te vergemakkelijken, maar met name middels specifiek voor
dit doel ontwikkelde softwareprogramma’s. Zo kan bijvoorbeeld met klimaatmodellen
en meetmethoden het broeikaseffect en de diffusie van vervuilende stoffen in kaart
worden gebracht, de stand van (vis)populaties worden geïnventariseerd, Life Cycle
Assessment-onderzoek worden ondersteund enzovoorts (zie onderstaand kader).

VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002)

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling

In het plan van implementatie van de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in
Johannesburg (2002) komen zaken aan de orde als betere informatievoorziening over klimaatveranderingen en beter gebruik van informatie over droogte en overstromingen: ”Combat
desertification and mitigate the effects of drought and floods through such measures as
improved use of climate and weather information and forecasts, early warning systems, land
and natural resource management, agricultural practices and ecosystem (...) (6L, UN, 2002b;
3)”. Deze informatie dient ook lokaal (betaalbaar) beschikbaar te zijn (39e, UN, 2002b; 20).
Ook informatie over consumentenproducten; ”consumer information tools to provide information relating to sustainable consumption and production, including human health and
safety aspects” (14e,UN, 2002b; 6), en investeren in schonere productie en eco-efficiency komen
hier aan bod; ”Collect and disseminate information on cost-effective examples in cleaner
production, eco-efficiency and environmental management, and promote the exchange of
best practices and know-how on environmentally sound technologies between public and
private institutions.” (15C, UN, 2002B; 6).
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●

Daarnaast kan slim gebruik van ICT in diverse omgevingen tot belangrijke milieuvoordelen leiden. Bijvoorbeeld, in algemene zin wordt het gebruikt om de efficiëntie van bedrijven te verbeteren, wat veelal gelijk staat aan een milieuvriendelijker
werkwijze. Specifieke voorbeelden zijn:
● Het gebruik van ICT voor het milieuvriendelijker organiseren van batchprocessen in de procesindustrie (zie kader p.29)
● Modulair ontworpen wasprogramma’s voor energie- en waterzuinige wasmachines zodat updates kunnen worden toegevoegd (bijvoorbeeld wassen wanneer
dat het goedkoopst is).

●

●

Voor het goed ontmantelen van apparaten en producten zoals vliegtuigen
(Boeing) is een goed informatiesysteem nodig. Deze informatiebronnen,
zogenaamde Bills of Material (BOM) moeten voor veel producten nog ontwikkeld
worden. Er is erg veel informatie nodig om de hele levenscyclus van een product
goed te controleren. Van auto’s en ICT-producten zijn wel de gegevens van de
onderdelen (serienummers, soort materiaal et cetera) bekend, maar van veel andere
producten nog niet. Hier is dus nog veel werk te doen. (ir. A.A.J. Reuver, IBM)
Optimalisatie van logistieke stromen (onder andere door verkeersinformatie en
Intelligent Traffic Guidance System, ITGS), Automated Vehicle Guidance, automatische kilometerheffing enzovoort om (uiteindelijk) tot reductie van uitstoot en
energiegebruik te komen
Domotica, dat wil zeggen het verbeteren van energieverbruik in huis (zoals ventilatie, verlichting en verwarming) door bijvoorbeeld slimme thermostaten die
alle apparatuur kunnen schakelen, energiemonitoring op apparaat en huis via
touch screens; energiebesparing door aanwezigheidsdetectie, een koelkast die
tevens werkt als voorraad- en energiebeheerder en die direct via internet bestelt
bij supermarkt enzovoort. Novem wil verdere ontwikkeling van energiezuinige
domoticaconcepten zoals verbetering van bestaande installaties en apparaten en
veranderingen in consumentengedrag induceren. Energie is nog geen standaard
item bij domotica en ICT in de woningbouw. Doel is integratie van dit aspect op
apparaatniveau, systeemniveau, woningniveau en wijkniveau. (Van de Water &
Wienk, 2001)

Batchprocessen in de procesindustrie: Schoner en efficiënter
Batchprocessen worden gebruikt om in één installatie uiteenlopende producten te kunnen
maken. Het veelvuldig wisselen van producten en de noodzaak om de installatie tussentijds
schoon te maken, zorgt er voor dat deze processen een relatief hoge milieubelasting hebben.
Bij de TU Delft is een grootschalig project gestart met als doel om voor de gehele batchgewijze
procesindustrie methoden en technieken te ontwikkelen die technisch en economisch beter
presteren dan de bestaande methoden en die batchprocessen bovendien aanzienlijk minder
milieubelastend maken. (website BatchKennisCentrum, BKC)
Zo kunnen bedrijven verschillende doelen hebben (minimaliseren van afval, maximaliseren van
machinegebruik, verhogen van de productkwaliteit enzovoort. (Pandiana, 2002; 90) Stel dat
de prioriteit van een bedrijf onder invloed van nieuwe overheidsmaatregelen verschuift van
een hoge productkwaliteit naar een schonere productiewijze, hoe kan men het batchproces
middels IT dan zo modelleren dat deze prioriteitsverandering probleemloos doorgevoerd kan
worden? De S88 standaard is hierbij belangrijk (zie figuur 4.1). Het belang van IT ligt hier
met name in de beheersing van de complexiteit van het batchproces.
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Figuur 4.1: Cursus S88, Sheet 7, website BatchKennisCentrum (BKC).

”(...) Tijdwinst is ook energiewinst. Elk efficiënt gebruik van middelen heeft een
duurzaamheideffect. Alles waarbij wij in staat zijn om onze middelen efficiënt te
gebruiken zodat wij geen nieuwe hoeven aan te boren, draagt daartoe bij.
Het hoeft niet altijd over energie te gaan.(...)”.(prof.ir. W. Dik, TU Delft)

4.2

Vervangende ICT
Een terugkerend Nederlands beleidsthema in de afgelopen jaren waren de verkeersopstoppingen op het wegennet en de vraag of inzet van ICT voor telewerken, telewinkelen, teleleren, tele-recreëren et cetera, dit probleem kan verlichten. Als we ons beperken tot de bijdrage van de twee belangrijkste tele-toepassingen, telewinkelen en telewerken, dan geldt voor telewinkelen dat de meeste internationale vakliteratuur en
rapporten zich wijden aan wat het zou kunnen betekenen, en niet onderzoeken wat
het concreet bijdraagt aan vervoerreductie. Een uitzondering daarop vormt onderzoek
uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid: in plaats van het doen van individuele inkopen per auto zal het aantal kleine busjes voor de afhandeling van kleine
bestellingen toenemen. (De schatting is dat e-commerce in 1995 11.5% van de detailhandel uitmaakt, wat 17% meer wegverkeer betekent; EITO, 2002; 257) Om een
indruk te geven van de omvang van telewinkelen: volgens gegevens in oktober 2002
zorgt kopen op afstand voor 4.5% van de totale detailhandelomzet in Nederland.
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Wat betreft telewerken, dit zou in principe het aantal vervoerskilometers aanzienlijk kunnen reduceren (zie voorbeelden in EITO, 2002; 258). Er zijn daarom allerlei
pogingen gedaan om het telewerken te ondersteunen (bijvoorbeeld door te experimenteren met smart buildings die werk en thuis dichter bijeen brengen). Over het
geheel genomen zijn de resultaten echter weinig hoopgevend. Enerzijds is het niet
eenvoudig sociaal-culturele patronen te veranderen die met telewerken gemoeid zijn.
Anderzijds ontstaan rebound-effecten die de bedoelde effecten teniet doen (Spectre,
2002; 36). Het rebound-effect verwijst naar onbedoelde en onvermoede neveneffecten van ICT-gebruik. Een vraag die gesteld kan worden is: nodigen de lege wegen
die men idealiter zou krijgen door het terugdringen van files niet uit tot meer
autoverbruik ten behoeve van vrijetijdsbesteding? Hierover is nog weinig bekend.
De verwachting is echter dat dit doorwerkt op de tijdsbesteding en het activiteitenpatroon van mensen, en dientengevolge op het milieu, aangezien meer dan 60%
van de werknemers in Nederland bezig is met informatieverwerking. (Van Lieshout,
2002a) Ontstaat er bijvoorbeeld meer vrije tijd door telewerken en telewinkelen?
Volgens Kerk en Wereld (2001) is dit niet waarschijnlijk. Het lijkt met name de
manier waarop wij met tijd omgaan te beïnvloeden.
’’Teleconferencing en videoconferencing gaan over vermindering van het feitelijk bewegen, van
verplaatsing (...) Het heeft veel langer geduurd dan we ooit gedacht hadden. Er zit bovendien
een moeilijkheid in. (...) Wij gaan naar een kenniseconomie toe (...) en kennis is per definitie global. (...) Ook kennisarbeid gaat net als water naar het laagste punt. Kennisarbeid wordt
daar verricht waar die het goedkoopste is. Dus als ik de softwareontwikkeling voor mijn bedrijf
in Nederland te duur vind, dan breng ik mijn hele softwareafdeling naar Bombay. Ik kan het
allemaal per ICT-lijnen oversturen. Je zou zeggen, in theorie, daar hoeft dus niemand voor
naar Bombay. Maar op het moment dat de KLM zijn administratie in Bombay neerzet, dan
vliegen er toch met regelmaat KLM-managers naar Bombay. En slimme softwareingenieurs uit Bombay naar Hoofddorp of Amstelveen. En als je dat dan meet, dan blijkt dat
kenniseconomie gepaard gaat met een enorme intensivering van met name luchtverkeer.
Met andere woorden, hoewel we denken dat de kenniseconomie bij uitstek een gebruiker van
ICT zal zijn - en dat is waar - mag je er niet uit afleiden dat dat betekent dat er een afname
zal zijn van reizen. Er is een toename van reizen. Als ik voor elke vrouw of man die in haar
of zijn leven naar Silicon Valley is geweest om daar alleen maar te kíjken hoe ze het doen een
PROF.IR. W. DIK, TU DELFT
gulden kreeg, leefde ik allang als miljardair op de Bahama’s (...)’’

Om meer duidelijkheid te krijgen over effecten van ICT is in samenwerking met de ministeries
van EZ en VROM en met TNO een zogenaamde omgevingsmonitor ontwikkeld: ’Op weg naar een
omgevingsverkenner. ICT, ruimte en mobiliteit.’ Weijers van het ministerie van EZ: ’’E-commerce
verkeert op het moment nog te veel in een beginfase om al conclusies over bijvoorbeeld reboundeffecten te kunnen trekken. Het verdwijnen van distributiecentra tussen de groothandel en de
klant kan leiden tot zowel meer als minder vervoer. Daar bestaat nog onduidelijkheid over.’’
DRS.

T.C.M. WEIJERS,

MINISTERIE VAN

EZ
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Immaterialisatie
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Waar dematerialisatie betekent meer waar voor minder grondstof, betekent immaterialisatie of virtualisatie: het op virtuele wijze doen wat eerst fysiek gebeurde.
Bijvoorbeeld een e-mail versturen in plaats van een brief. Dit hoeft overigens niet
samen te vallen met minder energiegebruik, zoals een vergelijking van energiekosten tussen een papieren brief en een e-mail aantoonde, deze zijn namelijk ongeveer
hetzelfde. De term verwijst naar de opkomst van immateriële producten (digitaal
vertier, digitale informatie en software). Voorbeelden zijn MP3 files met muziek,
digitale kranten, en digitale boeken waaronder de gezaghebbende, 30-delige
Encyclopaedia Britannica, die tegenwoordig alleen nog maar beschikbaar is op het web.
Immaterialisatie is ook relevant voor bedrijfsprocessen. Om bij het terugdringen van
papierverbruik te blijven: Xerox Europe heeft bijvoorbeeld het papierverbruik teruggebracht van 13 miljoen naar 1 miljoen vellen. Helaas blijkt voor de rest van de
bedrijven het bijna-papierloze kantoor fictie te zijn, en wijkt het voorbeeld af van
het algehele beeld van papiergebruik in de geïndustrialiseerde landen. Dit is met
name door computergebruik tussen 1988 en 1998 met 24% toegenomen. (O’Meara,
2000; 129) Dit komt onder meer doordat in de praktijk de milieuwinst van virtualisatie vervliegt door ’devirtualisatie’: digitale boeken worden toch nog geprint en
muziek toch nog op CD gebrand, wat het uitputten van grondstoffen verergert. De
grondstoffen die nodig zijn voor het virtuele product moeten dan worden opgeteld
bij die van het fysieke product. Daarbij gaan bovendien de oorspronkelijke schaalvoordelen van gecentraliseerde productie verloren. (EITO, 2002; 260) Met andere
woorden, virtuele producten zullen voorlopig vooral ondersteuning van en aanvulling op fysieke producten vormen, veeleer dan een vervanging of immateriële versie
ervan. (Leadbeater & Willis, 2001; 27)
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”There is a close relationship between cyberspace and real space, between the
organisation of public places within the real world and within the virtual world. Most
issues that matter in the real world matter in the virtual world as well. The fair and
equal distribution of spatial activities has its own counterpart in the world of ICT
infrastructures, applications and services. That’s why one should remain critical ’
On the whole, it is wrong to assume that virtual space is immaterial and therefore
not linked directly to environmental degradation” (SPECTRE, 2002; 6).
’’In het algemeen moeten we er van uitgaan dat het nieuwe eerst naast het oude
komt te staan (complementariteit), dat er vervolgens sprake kan zijn van vervanging
van het oude door het nieuwe (substitutie) en dat in de derde fase er sprake is van
toevoeging van geheel nieuwe producten en diensten (generatie). ICT bevindt zich nu
nog grotendeels in de eerste fase.” (Van Lieshout, 2002b)

Figuur 4.2: Intelligent cooking & storing - scenario. Peter Welleman (Quist, 2000A)

Verschuiving? Het voorbeeld van de informatie-economie.
De implicatie van een enabling technology, is dat de toepassingscontext grotendeels
de milieubijdrage van ICT bepaalt. Als bijvoorbeeld het westerse prijssysteem waarop
de informatie-economie berust een te onduurzame boodschap behelst, dan kan deze
boodschap slechts versterkt worden door ICT. Omdat er in Nederland veel gesproken
wordt over de vanzelfsprekende voordelen van e-commerce terwijl duurzaamheidproblemen van de informatie-economie in het publieke debat niet aan de orde komen,
gaan wij hier kort op in aan de hand van een artikel van R. Babe (2002). De kern van
zijn redenering is dat het westerse geldstelsel of prijssysteem een communicatiemedium is (”the common language of self-interest”, p.255). Prijzen geven het belang aan
van een schaars goed in relatie tot andere goederen, en dragen op deze wijze de boodschap uit wat van belang is en wat niet. Komt duurzaamheid daarin tot uitdrukking?
Hij analyseert het westerse prijssysteem en komt tot de conclusie dat het vijf inherente vertekeningen bevat waardoor de informatie-economie slecht is voor het milieu:
1 Tijd: Het prijssysteem is op het heden gericht en trivialiseert de toekomst,
terwijl duurzame beslissingen verbondenheid vereisen met de toekomst.
2 Uitsluiting: Niet ieders voorkeuren worden weergegeven door het prijssysteem.
Uitgesloten worden ”de armen, jonge mensen, ongeborenen, bomen, walvissen,
insecten, en alle andere niet-menselijke soorten” (Babe, p.256). Ecologie komt
dus slecht tot uitdrukking in het prijssysteem.
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De onduurzame boodschap van het westerse prijssysteem kan niet los gezien worden van informatienetwerken en de genetwerkte wereldeconomie, die de schaal van
de problemen verergeren. De wereldhandel wordt weliswaar transparanter, maar de
situatie verbeterd er niet per se door. ”Increased openness to trade could generate
environmental benefits by raising the value of natural resources, reinforcing incentives to manage them on a sustainable basis. On the other hand, when property rights
to natural resources are not clearly defined, or when regulations governing them are
weak or poorly enforced, the increased demand for natural resources resulting from
openness to trade can accelerate unsustainable resource use patterns. A key concern
is therefore that the expanded output associated with trade could exacerbate environmental problems”. (OECD, 2002; 64)
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ICT versterkt niet-duurzame wereldhandel. Het gevolg is dat wij in toenemende
mate produceren wat we niet zullen consumeren, en consumeren wij wat we niet
hebben geproduceerd. (Lang, 2002; 175)
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Tot slot
Een belangrijke les uit Babe’s redenering en uit de teleurstellende milieuresultaten
van ICT-inzet is allereerst een oude les: uitgaan van wat ICT potentieel kan, is in
veel gevallen het verkeerde startpunt voor milieuverbeteringen; het milieuprobleem
dient uitgangspunt te zijn. Ten tweede, aangezien ICT veelal bestaande economische
en politieke belangenverhoudingen bekrachtigt - waarin milieubelangen een ondergeschikte rol spelen - zijn duurzame toekomstontwerpen nodig die vertrekpunt zijn
van eventuele ICT-bijdragen. Een voorbeeld van hoe dit aangepakt zou kunnen worden
biedt het Sushouse-project voor duurzame huishoudens. (Young & Vergragt, 2002)
Daarin worden Design-Orienting Scenario’s (DOSs) ontwikkeld (zie kader p.35).

”The idea behind the DOSs is that they might give an orientation to an innovation
process including technological innovation, organisational, social, and cultural
innovation, which might eventually result in a more sustainable situation (…).
This change in orientation, starting from a normative (sustainable) future vision
(scenario), and working backwards from the present situation has been called
back-casting”. (Young & Vergragt, 2000)

ICT in scenario’s voor duurzaam huishouden
Het Sushouse-project destilleert vijf scenario-clusters uit de workshop resultaten. Bijvoorbeeld,
één scenario-cluster wordt met ’Easy care’ aangeduid. In dit type scenario is het doel om alles
in het huishouden energiezuiniger te laten werken terwijl het gedrag niet aangepast hoeft te
worden. Het beeld is ongeveer zo: ”high-tech equipment help(s) users in their daily life.
The various tasks are fulfilled automatically or with very low personal involvement. Shopping
is conducted virtually and delivered to the household. Automatic cookers quickly prepare
food in the kitchen. Clothes have microchip labels, which automatically provide cleaning
information to clothes washing equipment. The home is fully equipped with intelligent
appliances able to regulate heating, control lighting and optimise the fulfillment of the
various household functions”. (Young & Vergragt, 2000; 64)
Een ander scenario-cluster is bijvoorbeeld ’Care Outsourcing.’ Daarbij worden zoveel mogelijk
huishoudelijke taken gedelegeerd naar derden. Bijvoorbeeld geen huishoudelijke apparaten
meer, maar in plaats daarvan een plek waar diensten binnen komen en een centrale voor het
bereiken van deze diensten; kant-en-klaar oplossingen (schone kleren, maaltijden en dergelijke). Het idee is hier dat door schaalvergroting op centrale punten gemakkelijker geïnvesteerd
kan en zal worden in milieuvriendelijkere oplossingen. (Young & Vergragt, 2000; 64-70)
Eén groep van huishoudelijke taken was ’boodschappen doen, koken en eten’. Het ontwikkelde
’Easy Care’-scenario voor deze groep taken heet ’Intelligent cooking & storing’ (zie figuur 4.2).
De bijbehorende visie is ’systeemoptimalisatie van keuken en beheer van etenswaren middels
intelligentie en hightech’. De drijfveren voor dit scenario liggen in het gemak, welvaart,
individualisatie, en versnelling. (Quist, 2000b)
De ’Care Outsourcing’ variant voor ’boodschappen doen, koken en eten’ heet ’Super-rant’
(zie figuur 4.3). De bijbehorende visie is ’diensten- en gemeenschap-georiënteerd, ’local up-scaling
of diners’, en take-away maaltijden’. De voorstellen die Quist (2000b) doet om invulling te
geven aan beide scenario’s betreffen zowel technologie (intelligente keuken in het ’Intelligent
cooking & storing scenario’) als gedragsingrepen (zoals het delen van keukengerei en het huren
van keukens in de ’Super-rant’).
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3 Individugericht: Met name de voorkeuren van individuen zijn verdisconteerd
in het prijssysteem. De waarde van het collectieve welzijn en de wederzijdse
afhankelijkheid van mens en omgeving (’radical interdependence among all
organisms’) ontbreken.
4 Kennis: Kennis ontbreekt deels (zo zijn 90% van de organismen nog onbekend,
hebben dus geen ’waarde’ in het prijssysteem, en kunnen ongemerkt uitgeroeid
worden) en is niet gelijkelijk verdeeld (dat wil zeggen, wie niet weet dat er
alternatieven zijn, kan ook geen voorkeur voor iets anders uitspreken).
5 Exponentiële groei: Omdat het prijssysteem alleen relatieve indices bevat
(denk bijvoorbeeld aan de absurde prijzen die in de zeventiende eeuw voor
tulpen werden betaald), weet het systeem niet betekenisvol om te gaan met
absolute ecologische grenzen (zoals leefgebieden met een dodelijke concentratie
radioactiviteit voor mens en dier).
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Sociaal-maatschappelijke en economische
duurzaamheid

5

Sociaal-maatschappelijke en economische duurzaamheid behelst een schier eindeloos aantal thema’s, problemen en invalshoeken. Te denken valt aan problemen als
privacy, beveiliging en kwetsbaarheid van informatiesystemen; cultuurverschraling
door internetgebruik en verschuiving van betrokkenheid dichtbij huis naar sociale
interactie op het web. Hieronder is een selectie gemaakt van enkele centrale thema’s die betrekking hebben op de ICT-sector zelf (eerste orde-effecten zoals arbeidsdeling en de ’digital divide’), en op de doorwerking van ICT op andere terreinen
(tweede orde-effecten zoals ’taxdumping’ en burgerparticipatie).

Figuur 4.3: Super-rant - scenario. Peter Welleman (Quist, 2000A)

”Het is de vraag of telewerken en e-commerce minder milieubelasting veroorzaken. In potentie kunnen ze de milieubelasting wel terugbrengen. Het kiezen van de meest duurzame oplossingen bij het inzetten van ICT is vooral een politieke afweging. Die wordt in de Tweede Kamer
gemaakt en niet op de ministeries.”
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(DRS. T.C.M. WEIJERS,
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MINISTERIE VAN

EZ)

De ICT-sector heeft in de jaren negentig een ongekende groei doorgemaakt. Er ontstonden nieuwe markten (zoals internet en mobiele telefonie), veel nieuwe bedrijven (met name aanbieders van diensten en consultancy) en daarmee veel werkgelegenheid, die in Nederland en internationaal veelal door mannen werd opgevuld.
IT-expertise werd schaars en leidde tot migratie van IT-ers vanuit onder meer India,
China en Vietnam. Dit is deels ten voordele van de achterblijvers (financiële steun,
meenemen van ervaring en deskundigheid bij thuiskomst), maar leidt ook tot een
braindrain, het verliezen van hooggekwalificeerde arbeidskrachten voor de eigen
economie. Verder zijn er aanwijzingen dat door het binnenhalen van buitenlandse
werknemers in het Westen de aandacht voor (her-)opleiding van binnenlandse
werkzoekenden in het gedrang kwam. (ILO, 2001)
De dot.com bubble barstte in 2001. Allerlei internetbedrijven gingen failliet. De
telecommunicatiewereld, die zich in al zijn optimisme zwaar in de schulden had
gestoken om UMTS licenties te krijgen, kwam in de problemen. De waarde van
ICT-aandelen zakten. Er vielen ontslagen. Kortom, de ICT sector blijkt onverwacht
instabiel te zijn.
Terugkijkend zijn door automatisering enerzijds beroepen verdwenen en anderzijds
nieuwe beroepen ontstaan, zoals die van webpagina-ontwerper en call-centre medewerker. Verder zijn nieuwe manieren van werken ontstaan door internet en e-mail
(met name door grotere onafhankelijkheid van tijd en plaats die deze teweeg
brengen). Er is een toename van kleine, projectgerichte zelfstandigen (e-lancers).
Deze werken vaak vanuit huis.
Onafhankelijkheid van tijd en plaats heeft ook geleid tot het outsourcen van
IT-taken naar lage-lonen-landen (bijv. ’back-office’ staf in call-centres, data entry en

5.1

VAKREVIEW INFORMATICA & Duurzame Ontwikkeling

ICT-markt en arbeid

37

verwerking, en programmeren). De lonen en werkomstandigheden in call-centres
verschillen sterk. Ze worden soms de ’sweatshops of the digital era’ genoemd.
Belangrijk zijn ook de arbeidsplaatsen die lokaal gecreëerd worden. Als voorbeeld:
in India zijn de afgelopen vier jaar ongeveer 250.000 arbeidsplaatsen bij mobiele
telefooncentrales gecreëerd. Dit project was opgezet voor vrouwen.
”Such local entrepreneurial activities are likely to have positive externalities on
local economies as well. Evidence also shows that women’s operation of telecentres
increases the participation of women as consumers of these services”. (ILO, 2001; 7)
Dit laatste is van belang omdat de toegang van vrouwen tot ICT-producten
en diensten over de gehele linie (en dat geldt van telefoon tot en met internet)
sterk achterloopt. Een voorbeeld van een zeer succesvol project waarbij vrouwen
betrokken zijn, is het Gremin Bank-project in Bangladesh. Een bankdirecteur heeft
gescheiden vrouwen die op een andere manier niet meer aan werk konden komen,
onder gunstige voorwaarden een mobiele telefoon voorgefinancierd. Zo konden zij
als een soort wandelende telefooncel in de armere wijken werken. Met wat ze
verdienden konden deze vrouwen in hun levensonderhoud voorzien en de kosten
van de telefoon terugbetalen. (ir. J.R.Westerveld, TU Delft)

Digital divide

5.2

Behalve vrouwen, zijn met name de armen, werklozen en ouderen traditioneel
uitgesloten groepen. De term digital divide verwijst naar de ongelijke toegang die
deze groepen hebben tot ICT. Deze digitale kloof bestaat ook tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden. ”There is a real danger that the ’digital divide’
will intensify the gap between those with access to resources and opportunities and
those without, internationally as well as within countries” (P&R, p.14).
Om te voorkomen dat de kloof groter wordt, stelt het plan van aanpak van de
VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (UN, 2002b) de noodzaak voor ’digitale hulp’ aan de orde voor ontwikkelingslanden. ”Assist developing
countries and countries with economies in transition in narrowing the digital divide,
creating digital opportunities and harnessing the potential of information and
communication technologies for development, through technology transfer on mutually
agreed terms and the provision of financial and technical support, and in this context
support the World Summit on the Information Society” (45.sexties, UN, 2002b; 26,
zie ook het kader op p.26 over de genoemde World Summit on the Information
Society).
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”Gaps in social protection are opening up. Some of the self-employed, for example, are in disguised self-employment, dependent on an individual employer but without the benefits of an
employment contract. Also, as stimulating as work can be in fast-paced, semi-autonomous work
teams, not all workers are likely to appreciate the greater risks associated with greater responsibility. These risks extend from the need to keep oneself ’employable’ through continuous
learning to the greater stress of having simultaneously to manage competing demands, cope
with information ’overload’ et cetera. An irony of the communications revolution, moreover,
is that a sharply higher intensity of virtual communications can go hand in hand with increased isolation. That much work in the digital era can be done ’anywhere, anytime’ has meant
for some that this is precisely what is occurring, with a consequent blurring of hours of work
and hours of leisure. Far from adjusting working needs to the needs of family life, there can
be rising pressure to work everywhere and all the time”. (ILO, 2001; 10)

Zelfs tussen EU landen bestaan grote verschillen. Bijvoorbeeld 65% van de Zweden
en 60% van de Nederlanders heeft internet toegang, terwijl in Spanje en
Griekenland de percentages respectievelijk 25% en 10% zijn (EITO, 2002; 264).
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How will the quality of work and life be affected?
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ICT-afval dumpen in de derde wereld

Citaten over problemen bij Noord-Zuid duurzaamheid

”Ik luisterde drie weken geleden in Geneve naar de opening statements van regeringen die
aan de conferentie in 2003 gaan deelnemen. Bijna alle delegaties lijken te geloven in technologisch determinisme. Ze geloven dat wanneer technologie eenmaal geïntroduceerd is, dat de
nodige veranderingen in de samenleving vanzelf volgen (...) Het betekent dat je enorme
hoeveelheden geld investeert in iets wat alleen maar leidt tot grootschalige teleurstelling.”
(prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)
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”De helft van de wereld heeft nog nooit een telefoongesprek gevoerd en de meeste telefoons
staan in zo’n tweeentwintig landen. Dat is een heel groot probleem want telefoons heb je nodig
om vervolgens aansluiting te krijgen op het internet. (...) Het is niet voldoende om mensen
in de derde wereld te helpen aan een telefoon en aan een internetaansluiting. (...) Er is nog
altijd meer dan een miljard mensen analfabeet in de wereld. Dat schiet niet op met het world
wide web als je niet kunt lezen. (...) Duurzaamheid heeft ook een institutionele kant. Je kunt
bijvoorbeeld wel allerlei fondsen overdragen aan derde wereld landen, maar als je daar geen
duurzame instituties creëert dan komt er van al die werkzaamheden niets terecht. (...)”
(prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)
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”Je zet iets nieuws op, dan werkt het even, en als het dan stuk gaat stort de hele zaak in
want er zijn geen technici, geen onderdelen, of het geld is op. (...) Als er geen infrastructuur
is om een project te onderhouden en als de koopkrachtige vraag om het project verantwoord
exploiteerbaar te maken ontbreekt, dan houdt het op.”
(ir. J.R.Westerveld, TU Delft)
”Je ziet dat de Europese Commissie veel geld wil investeren in het exporteren van computers
naar derde wereldlanden. Als de computers daar al ooit arriveren en in schooltjes worden
gebruikt, dan hebben die schooltjes geen onderwijzer of geen toiletten. (...)”
(prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)

”De VS overheid heeft vorig jaar aan Pakistan en India gevraagd of ze bereid zouden zijn om miljoenen tonnen aan elektronisch afval gedumpt te krijgen. Ze hebben nee gezegd.” (prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)
Het betrekken van grondstoffen voor ICT uit derde wereld landen kan volgens
Hamelink een belangrijke oorzaak zijn van politieke ontwrichting. ’’In mobiele telefoons zit de grondstof Coltan. Het wordt gebruikt om elektriciteit te stabiliseren.
Het is op de wereldmarkt erg gewild want zonder dat kunnen wij niet telefoneren.
De helft van de wereldvoorraad van Coltan bevindt zich in Congo. Het is de reden
waarom ze daar met elkaar vechten. (...)’’

Veronderstellingen over de informatiesamenleving
Burkett (2000) identificeert vijf breedgedeelde veronderstellingen over de informatiesamenleving, analyseert ze en beargumenteert waarom ze onjuist zijn. ”[M]uch of what is written,
particularly in popularist and media-based material, is based on [five] speculative, uncritical
and often erroneous assumptions (...)
1
2
3
4
5

Give the poor a computer and they will move from being information poor to information rich
Information inequality is a North/South issue
Access to more information enriches people’s lives
The ’information society’ will be more democratic and participatory
Given enough information we can solve all the world’s problems

Each of these assumptions (...) result in simplistic, universalised interpretations of inequality
in an ’information society’ (...).”
Om een klein beetje een indruk te geven van de gevolgde argumentatie, nemen we als voorbeeld de vierde assumptie ’The ’information society’ will be more democratic and participatory’.
Informatie wordt gerepresenteerd als een ’neutral commodity’, een neutraal ding. Echter, informatie-inhoud kan niet los gezien worden van de vraag wie de informatie produceert en controleert. ”Who decides which knowledge is right or wrong, useful or not? (...) It is important,
therefore, to understand the power relationships which connect the origins of the information
to its purposes and consequences in developing an understanding of inequality in an
’information society’.”
(BURKETT, 2000; 689)
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’’Eind volgend jaar [2003] vindt er een World Summit on the Information Society plaats.
Het ligt voor de hand dat een van de grote problemen de ’digitale kloof’ zal zijn, de grote
tegenstelling tussen wat wel de ’informatie-rijken’ en de ’informatie-armen’ wordt genoemd.
Je ziet dat er in de wereld een geweldige tegenstelling is tussen landen, maar ook binnen landen,
tussen etnische groepen, tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren in de toegang die
deze hebben tot informatietechnologie (...). In termen van noord-zuid verhoudingen,
heeft het zuiden een grote achterstand met betrekking tot wat de informatierevolutie of de
digitale revolutie wordt genoemd. Vanuit de derde wereld wordt gezegd ’wij hebben de industriële revolutie gemist, nu missen we weer een revolutie’. De wereld moet alles op alles zetten
op dit tegen te gaan.”
(prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)

5.3
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Tweede orde duurzaamheidsthema’s
De ICT-sector is de laatste twee jaren economisch onverwacht instabiel gebleken.
Dit is ook te herkennen in andere, sterk door ICT beïnvloedde toepassingsgebieden,
bijvoorbeeld in de financiële sector, die op een aantal punten internationaal zeer
destabiliserend heeft uitgewerkt. Er is een veel grotere openheid ontstaan in internationale kapitaalmarkten, waardoor de economieën van ontwikkelingslanden
kwetsbaarder worden voor externe invloeden.
”The decade of the 1990s witnessed a major increase in the level of international
capital flows to developing countries. Factors accounting for this included
deregulation, regional integration, and advanced information technology. While these
changes provided much-needed capital to some developing countries, they have also
contributed to increased volatility of financial flows.” (OECD, 2002; 64)
Financiële transacties zijn vele malen eenvoudiger geworden. Wereldwijd opererende
bedrijven kunnen hun winsten overboeken naar landen met de laagste belastingvoet. Dit wordt ook wel taxdumping genoemd. Kleine landen kunnen op die manier
het slachtoffer worden van speculaties.

5.5

Burgerparticipatie
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Alhoewel ICT soms instabiliteit in de hand werkt, biedt het ook de mogelijkheid om
sociale en economische stabiliteit te vergroten. Te denken valt aan initiatieven
zoals meer transparantie van de overheid naar burgers toe, toegankelijkheid van
onderwijs vergroten via internet, ICT inzetten voor de ’empowerment’ van consumenten ten opzichte van aanbieders, het stimuleren van verantwoord ondernemerschap (organiseren van protesten tegen kinderarbeid) en betere informatievoorziening in de gezondheidszorg. (EITO, 2002)
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Met name politieke stabiliteit is van groot belang voor sociale en economische
duurzaamheid. Een veel gehoord geluid is dat echte democratie - waar een hoge
mate van betrokkenheid van burgers bij de politiek onderdeel van is - stabiliteit
met zich meebrengt. In westerse landen wordt internet omarmd als voertuig voor
het opbouwen van een burgermaatschappij (’civic culture’). (EITO, 2002; 270-1)
”Widespread access to new information and communications technologies (ICT) are
expanding the opportunities for citizens to influence decisions that affect them. (...)
While most OECD countries have long-standing traditions of engaging citizens in

decision-making, all have taken steps during the 1990s to bring government closer
to the people. A prominent international example is the UN/ECE Convention on
Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice
in Environmental Matters (Aarhus Convention, 1998). The Convention, which entered
into force on 3 October 2001, has been signed by fourty countries and ratified by
seventeen. It aims at strengthening civic involvement in environmental issues,
including through internationally binding recognition of information, participation
possibilities; access to justice in environmental issues as every person’s right; the
establishment of minimum standards for access to environmental information; and
requirements for rapid replies to requests for environmental information”.
(OECD, 2002; 41)
Maatschappelijke organisaties en bewegingen in ontwikkelingslanden zien het onder
meer als een wapen in de strijd voor democratische rechten, mensenrechten, milieubehoud et cetera, en als mogelijk middel om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. ’’In de mensenrechtenbeweging maakt een aantal groepen goed gebruik
van ICT. Daardoor komen schendingen soms eerder aan het licht”, aldus prof.dr.
C.J. Hamelink. Echter, waar het gaat om de inhoud van ICT, ’’die inhoud die
internet eventueel ook naar een paar miljard mensen in de derde wereld brengt,
is niet allemaal buitengewoon stichtende, voortreffelijke, wetenschappelijke kennis.
Het meeste wat aan inhoud wordt verspreid betreft pornografie. (...) En dan is er
de reclame welke via internet verspreid wordt. De vraag is of voor de duurzaamheid
van samenlevingen reclame niet het grootste probleem is. Want reclame staat
natuurlijk haaks op duurzaamheid en vertelt straks al die mensen die toegang
krijgen tot het internet dat ze meer moeten consumeren. (...) Als men de digitale
kloof wil oplossen, moet men ook nadenken over wat er vervolgens gebeurt.
Krijgt men dan een kennissamenleving? Waar bestaat die kennis dan uit?”
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”More than 150 people, representing some 100 civil society organisations from all over the
globe, with diverse interests, activities and priorities came to Geneva to participate in the first
Preparatory Committee of the World Summit on the Information Society.
Civil society organisations have been working on issues of concern to this summit for many
years. NGO networks were the first to provide email and internet connectivity in many
less-industrialised countries. NGOs provided the connectivity for the UN Earth Summit in Rio
in 1992 and for the Cairo Summit in 1994. We have unique and valuable experience with issues
relating to the use of ICTs for development, and we have long been recognised for our
on-the-ground expertise in areas such as technology, policy development and project implementation, and for our work with communities at the grassroots, especially with priority sectors such as women, youth and the poor. (...)
(...) We also came here because statements made by the UN Secretary-General, Kofi Annan,
and declarations and official documents issued by the United Nations, the ITU and the WSIS
Secretariat repeatedly emphasised the need for the full participation of NGOs and civil society.
During the past week we were actively involved in all proceedings open to us - monitoring,
debating, responding to proposals and questions from national delegations, formulating
positions, lobbying, and, when the opportunity was presented, intervening in the formal
proceedings of the Prepratory Commission (PrepCom). (...)We had hoped to be able to contribute
to the process by participating in the organising bureau, joining in formal and informal agenda
discussions, and having a voice in decisions concerning the ongoing participation of civil society
in the process. (...)What we got was disappointing. We will not be able to participate as observers
in the bureau. We can be excluded from participation in the agenda development. We have no
guarantee of inclusion in significant aspects of the formal process.
We are particularly disturbed by the possible precedent of accrediting individual firms to
UN summits. The private sector has always been capably represented by its trade and industry
associations, accredited by the UN as NGOs, but this summit is also proposing the formal
accreditation of individual firms, responsible primarily to their shareholders or individual
owners. A decision to include individual commercial actors in this manner in a UN summit,
without the appropriate discussion and reference to established procedures, is unprecedented
and we will be challenging it at the highest levels of the UN system. (...)”
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PERSBERICHT VAN NIET-GOUVERNMENTELE ORGANISATIES (NGO’S) OVER HUN
INFORMATION SOCIETY (WSIS) VAN DE VERENIGDE NATIES (GIRARD, 2002)
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STEM IN DE VOORBEREIDING VAN DE

WORLD SUMMIT

ON THE

Ter afsluiting: aanknopingspunten voor
informaticaonderwijs

6

Al heeft het onderwerp ’duurzaamheid’ nog niet zijn weg gevonden in het reguliere
informatica- en ICT-curriculum, in toepassingsgebieden zoals de auto-, de procesen zelfs de computerindustrie begint het een verkoopargument te worden.
De voorgaande drie hoofdstukken illustreren dat ICT wel degelijk met duurzaamheid
te maken heeft. Het misschien al te rooskleurige beeld van een schone technologie
welke een groot aantal milieuproblemen kan oplossen en zelfs sociaal-economische
duurzaamheid bevordert, blijkt niet te kloppen. Heel in het kort, enkele punten
samenvattend: de IT-sector is geen schone sector en kan wat betreft energieverbruik in sommige situaties concurreren met de zware industrie. Voorts, door
’immaterialisatie’ en ’digitale vervanging’ kan ICT weliswaar in theorie bijvoorbeeld
de CO2-uitstoot verminderen, in de praktijk vallen milieubaten tegen door onbedoelde neveneffecten (’rebound effect’). Tenslotte, ook sociaal-economische duurzaamheid wordt niet vanzelfsprekend beter door ICT; nationaal en internationaal
hebben bevolkingsgroepen ongelijke toegang tot ICT (’digitale kloof’) waardoor
een belangrijke randvoorwaarde voor ICT-ondersteunde burgerparticipatie en democratisering ontbreekt. Voor studenten is het zinvol om, behalve de meer optimistische geluiden die in voorgaande hoofdstukken worden besproken, ook op de
hoogte te zijn van deze meer problematische kanten van IT, met name wanneer
zij in beleidsfuncties terechtkomen.

Duurzaam ontwerpen
Voor studenten die in functies als systeemanalist of programmeur terechtkomen, zal
de komende jaren het beschikken over expertise ten aanzien van ’duurzaam ontwerpen’
een belangrijk pluspunt worden. De internationale triggertermen zijn ecodesign,
eco-efficiency strategies, environmental technologies, sustainability by industrial
design enzovoort. ’Duurzaam ontwerpen’ is een thema dat - zo al niet uit maatschappelijke betrokkenheid en idealistische overwegingen - alleen al vanwege economische efficientievoordelen op de lange termijn vanzelf een plaats zal opeisen in
technische hogescholen en universiteiten. Vanwege de sterke Europese belangstelling voor duurzaamheid, is het de moeite waard te verkennen of Nederlandse
informatica- en ICT-opleidingen zich hierop kunnen profileren in Europees verband.
Voorwaarde is echter wel dat de ICT- bedrijfstak een dergelijke profilering in het
onderwijs steunt en hiervan de marktkansen herkent.
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Invloed NGOs op VN-conferentie ’Information Society’ ingeperkt

45

Prof.dr.ir. F.W. Jansen, TU Delft:
”Duurzame ontwerp-criteria zouden een rol kunnen spelen in het ontwerponderwijs. In één van
de ontwerpprojecten, systeemontwerpoefening of requirements engineering genoemd, moeten
studenten met name gebruiksaspecten in kaart brengen bij het maken van een systeemontwerp (vaak) voor een bedrijf. (...) Hierbij zouden studenten ook na kunnen denken over duurzame ontwerpcriteria.”
Drs. T.C.M. Weijers, ministerie van V&W:
”Behalve dat een applicatie veilig en betrouwbaar moet zijn, moeten in het ontwerp ook duurzame ontwerpeisen worden meegenomen. Studenten moeten weten of een applicatie veel rekentijd en dus energie vraagt. (...) Ingenieurs hebben soms de neiging om een ontwerp technisch
perfect te maken. Soms is een oplossing weliswaar minder perfect maar wel veel duurzamer.
Studenten moeten daarom inzicht hebben in duurzaam ketenbeheer. (...) In de ontwerpfase
moet worden nagedacht over de gevolgen die een beslissing heeft in de hele keten van
productie, gebruik en afdanken.”
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Ir. A.A.J. Reuver, IBM:
”Ingenieurs moeten maatschappelijk bewust zijn. Ze moeten breed kunnen kijken naar een
probleem om goede trade offs te maken. Ze moeten goed zijn in systeemdenken (...) en dat
over de grenzen van een product of dienst heen los kunnen laten op een organisatie, een
bedrijfstak of zelfs een land. (...) Dit moet wel gebeuren vanuit een duurzaam ontwerpen-achtergrond. Bij het herontwerpen van processen voor een bank of een chemisch bedrijf is het
belangrijk om de breedte van systeemdenken en de levenscyclus van een product of een bedrijf
in gedachten te houden. Studenten zouden duurzaam ontwerpen moeten zien als een systeem,
en techniek als een onderdeel dat daarin een bepaalde rol speelt. Om goed op duurzaamheid
te kunnen sturen, zou er meer gemeten moeten worden. Daarvoor moeten duurzaamheidsindicatoren worden ontwikkeld.”
”(...) Bij het ontwerpen van een applicatie moet naast esthetiek en gebruiksgemak ook duurzaam ontwerpen worden geïntegreerd . Informaticastudenten horen meer te weten over
bijvoorbeeld de Bill of Material en over Life cycle-systemen. Er moet in de ontwerpfase al nagedacht worden over het gebruik van het informatiesysteem. Waar stuur je informatie naar toe
(naar een andere PC, naar een laptop, naar een mobiele telefoon) en hoe energie-intensief is dat?”
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Overbruggen van de digitale kloof: ontwerpcriteria voor
Afrikaanse ICT
Om een indruk te geven van het type criteria waaraan studenten bij een duurzaam ontwerp
kunnen denken, laten wij ir. J.R.Westerveld (TU Delft) aan het woord. Hij heeft zich in het
verleden met name gericht op ICT-producten voor het Afrikaanse continent.
”Ik heb een tijdlang geprobeerd rurale telefoniesystemen te bedenken die, ten eerste, voldoen
aan de eisen die ze in Afrika stellen, en, ten tweede, betrouwbaar zijn en een hoge beschikbaarheid kennen zonder dat ze extreem duur zijn. Hier zit een spanning tussen. Bijvoorbeeld,
telefooncentrales in westerse landen hebben een zeer hoge beschikbaarheid omdat de onderdelen speciaal worden uitgezocht en de architectuur zo gekozen is dat er overal redundantie
in het systeem zit (bijvoorbeeld meervoudige parallelle processoren die de taak van een defecte
processor kunnen overnemen). Maar dat is duur.
Bovendien, als componenten betrouwbaar zijn gaat de prijs omhoog. Dit is, bijvoorbeeld, het
geval bij military grade components. (...) Chips worden in grote hoeveelheden gebakken en
vervolgens getest. De chips die het beter doen onder rigide omstandigheden, en dus betrouwbaarder zijn, krijgen het stempel military grade. (...) Dat uitzoeken en testen maakt een
component duurder. De chips die afvallen worden goedkoper verkocht. In derde wereld landen
willen mensen het goedkoopste systeem hebben, en daar wrikt het dus. (....) Het is dan voordeliger twee minder betrouwbare goedkopere componenten aan te schaffen om in elk geval een
reserve bij de hand te hebben. Als het apparaat stuk is, wordt het weggegooid. Want je moet
mensen hebben die het kunnen repareren en de onderdelen hebben, en dat is vaak niet haalbaar. Dit resulteert dus in een ander soort ontwerpstrategie.”
”Ik zag laatst een foto van een tele-center in Afrika waar de mensen allemaal laptops gebruikten. Dit terwijl gewone systemen de helft goedkoper zijn. Maar gewone systemen werken op
stroom en op 220V. Laptops zijn gemaakt om op batterijen te werken. Dus die kun je makkelijker op 12V, zonnepanelen of andere alternatieve energiebronnen laten werken. Vandaar dat
ze dan liever een laptop nemen dan een vaste computer. Een laptop is bovendien ook redelijk
stevig gebouwd.”
”Ontwerpers die zich richten op de Afrikaanse markt moeten zich bewust zijn van de context
waarin hun product gebruikt gaat worden. Dat betekent dat je te maken hebt met gebruikers
die zich voor een deel anders gedragen dan onze gebruikers. Als jij in je jeugd nog nooit een
radio of een cassetterecorder hebt gebruikt, dan weet je niet hoe je ermee om moet gaan.”
”Een bekend voorbeeld is dat van de telefooncentrales in Azië, die trager zijn dan we hier
gewend zijn. Dat wil zeggen, als je daar de hoorn van de haak neemt, krijg je niet direct een
kiestoon. Mensen gaan soms ongeduldig op de haak drukken. Maar elke keer als je dat doet,
start in de telefooncentrale weer een nieuw proces. Daarmee verstoor je dus het telefoonverkeer. (...) In ontwikkelingslanden duurt het soms gewoon wat langer. Omdat je niets hoort,
denk je dat de lijn dood is. Daar moet je rekening mee houden als je een systeem ontwerpt:
zorg dat men de kiestoon meteen hoort. (...) In onze GSM is dat ook ingebouwd. »
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Wat moeten studenten weten over Duurzaam Ontwerpen?

47

Omdat GSM werkt met digitale transmissie methoden hoor je niets voordat je
verbinding hebt. Mensen zijn daar niet aan gewend, want met de oude telefoon kun je wel
horen of de lijn dood is of niet. Als je goed luistert hoor je altijd wel geknetter of geruis.
Voor GSM hebben ze daarom het zogenaamde comfort noise geïntroduceerd. Dat betekent dat
als de verbinding verbroken is er een ruissignaal op de lijn wordt gezet. Door dit achtergrondgeluid weet je dat het systeem werkt.”
”Als je iets voor derde wereld landen wilt maken, moet je niet uitgaan van een korte life cycle.
Ze moeten er waarschijnlijk langer mee doen omdat er niet zo gauw weer geld zal zijn om iets
nieuws te kopen. Daarom hebben ze robuuste systemen nodig die tegen een stootje kunnen en
die modulair zijn opgebouwd zodat modules gemakkelijk vervangen kunnen worden.(...)”
”Je hebt computeranalfabetisme, maar je hebt natuurlijk ook gewoon analfabetisme. Zijn ICTsystemen dan nog bruikbaar? We hebben wel eens gedacht dat, wil je een rurale telefooncel
ontwerpen, dan moet je symbolen gebruiken en een telefoon maken waar je op knopjes met
een tekening of een foto van een politieagent erop kan drukken.(...)”
”Je ziet wel dat er apparaten ontstaan waar hier geen markt voor is: namelijk een radio aangedreven door een handdynamo. Het is een radio die op batterijen werkt. Maar als de batterijen op zijn, kan je het met een slinger opladen. Het is typisch toegespitst op omstandigheden waar je geen stroom hebt en waar je niet altijd over batterijen kunt beschikken maar wel
over handkracht. Het is ontwikkeld in Zuid-Afrika.”
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”[Het inbouwen van duurzaamheid in ontwerpen] loopt deels stuk op economische overwegingen. De snelle opeenvolging van producten is winstgevend voor producenten. We hebben
natuurlijk (...) niet voortdurend elke twee jaar weer een nieuwe versie van Windows nodig.
(...). Het is voorts een kortzichtige manier van denken. In veel Europese landen krijgen we
een grijze golf, een groeiend aantal mensen van zeventig, tachtig, negentig jaar die ook nog
wel een mobieltje willen hebben en met een computer willen werken. Maar als de industrie elke
twee, drie jaar weer wat anders op de markt brengt, haken ze af.”
(prof.dr. C.J. Hamelink, VU Amsterdam)

Cultuuromslag: naar lange termijn denken
Er zijn steeds vaker kritische geluiden te horen binnen en buiten de ICT-sector
op de dominante bedrijfscultuur. De computer- en softwaremarkt is uit balans.
(EZ, 2002) De cultuur is er één van snel scoren, producten en dienstverlening
stellen teleur en de technologie is vaak instabiel. Ondanks de gewekte verwachtingen
is software vaak niet plug-and-play, niet makkelijk integreerbaar, en moeilijk en
duur om te onderhouden. Verder is de begeleidende documentatie meestal ontoereikend en zo zijn er meer problemen te noemen. Mann (2002) stelt het scherper.
Volgens hem wordt bij softwareontwikkeling broddelwerk geleverd, onder meer
omdat het inmiddels gebruik is om snel doch slordig te programmeren, de code & fixaanpak: ”Schrijf gewoon een slordig stukje code en laat de computer er maar een
diagnose overheen gooien” (Mann, 2002; 52).
De onbedoelde schade veroorzaakt door bugs is, nog los van bewust toegebrachte
schade (virussen, aanvallen op internetservers, kraken van beveiliging, en dergelijke), een zorgelijke bron van onduurzaamheid. Doordat de gevolgen van fouten
verspreid optreden over individuen en individuele bedrijven, blijven zij deels onopgemerkt. Doch opgeteld gaat het om zeer veel tijd-, energie-, papier- en andere
materiaalverspilling - nog afgezien van de ergernis en stress die hierdoor veroorzaakt wordt.

Systeemflexibiliteit
Er zijn meer manieren mogelijk om invulling te geven aan duurzame ICT. Eén ingang hiervoor is systeemflexibiliteit (Egyedi, 2002). Flexibele systemen zijn gemakkelijker aan te passen en kunnen langer mee. De uitdaging voor informatici ligt in
het creëren van flexibiliteit in het systeemontwerp. Dit is niet eenvoudig. Het vereist van informatici dat zij toekomstige informatiebehoeften kunnen inschatten en
vertalen naar hun ontwerp. Het vereist bovendien dat zij kunnen inschatten wat
een ontwerpbeslissing betekent in termen van langere termijn duurzaamheiddoelen.
Een aantal producenten neemt daarin het voortouw en zoekt naar manieren om
de beperkte levensduur van IT-producten te verlengen. Getracht wordt de herbruikbaarheid van onderdelen te bevorderen door middel van modulariteit en standaardisatie. Het doel van flexibel ontwerpen kan bijvoorbeeld zijn het opwaarderen van
het systeem (upgradeability, zoals bijvoorbeeld bij de lijn van notebooks van de
Japanse computerfabrikant NEC), uitbreidbaarheid (bijvoorbeeld integratie van
nieuwe softwaremodules met bestaande software), en hergebruik en demontage
(British Telecom haalt 1,9 miljoen huurtelefoons per jaar terug voor hergebruik en
recycling). Wanneer de herbruikbaarheid en koppelbaarheid van onderdelen
verbeteren, zullen PC’s makkelijker te repareren zijn.
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6.2

Er is gebrek transparantie in het werk en in de IT-markt waardoor concurrentie
nauwelijks corrigerend uitwerkt. Het doel van IT-projecten is voldoen aan minimale
voorwaarden binnen de gestelde tijd. Al of niet om goede redenen, kwaliteit komt
niet op de eerste plaats. Kortom, de aanbodkant bepaalt de markt. Waar geen
balans tussen vraag en aanbod is, ligt de nadruk nog sterker dan Babe (2002) al
stelt, op korte termijn oplossingen. Een dergelijke -op de korte termijn gerichtecultuur overheerst bij commerciële aanbieders van IT. Het is geen vruchtbare bodem
voor ’duurzaam ontwerpen’, waar een middenlange, zo niet lange termijn perspectief aan ten grondslag ligt. IT-subculturen zoals die van de open source-gemeenschappen en de standaardisatiediscussielijsten lijken voor duurzame IT-oplossingen
een betere uitvalsbasis te bieden.
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6.4

Technologiescripts voor duurzaam gedrag
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Een interessante invalshoek voor duurzaam ontwerpen is er een die uitgaat van de
vraag: kunnen technologieontwerpers het gedrag van gebruikers sturen op zo’n
manier dat het duurzaamheid ten goede komt? Het idee dat hieraan ten grondslag
ligt, is dat van technologie-scripts, een begrip afkomstig uit de technology assessment
literatuur. Deze invalshoek wordt door dr.ir. E.C.J. van Oost (Universiteit Twente)
geopperd en toegelicht: ’’Het idee is dat je in technologie een duurzaamheidscript
kunt inbouwen waarmee je het gedrag van gebruikers stuurt. Bijvoorbeeld bij sommige spoelbakken van toiletten moet je een extra knop indrukken om water te
besparen. Dit is een script. Bij andere spoelbakken -en dat is dan een ander scriptmoet de gebruiker voordat er überhaupt gedrukt wordt al kiezen tussen veel of weinig water. In dit laatste script wordt de persoon gedwongen bewust een keuze te
maken. Het eerste script, waarbij het stopknopje pas in de loop van het proces verschijnt, laat het veel opener of het ook ingedrukt wordt en of de gebruiker ook
bewust met die handelingen bezig is. Op die manier kun je via het ontwerp van in
dit geval een stortbak toch gewenst duurzaam gedrag van gebruikers voorstructureren” (figuur 6.1 geeft een illustratie van gedrag voorstructureren).
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Figuur 6.1: Deze sticker is ontworpen om medewerkers van
de TU Delft bewuster te maken
van hun papier-gebruik. Het
default script voor printen in
de tekstverwerkingsoftware is
namelijk enkelzijdig en op
normale grootte (A4) afdrukken (in plaats van dubbelzijdig) en verkleind.

’’Bij ICT geldt dit ook. Neem het voorbeeld van automatische verlichting. Dit idee is
ontstaan om energie te besparen doordat het licht automatisch uitgaat als er niemand aanwezig is. In dit script wordt de verantwoordelijkheid voor duurzaam
gedrag gedelegeerd aan de techniek. Dit laatste kan ongewenste gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld de gebruiker wordt de keuze ontnomen om bij zijn of haar aanwezigheid geen licht aan te doen, en wordt ook niet aangesproken op situatieonafhankelijk duurzaam gedrag”. Van Oost wijst op het belang van feedback. Zij haalt als
voorbeeld aan een test die de ANWB heeft gehouden met zuiniger rijden in auto’s.
Daarbij krijgt de bestuurder feedback over de hoeveelheid brandstof die de auto
gebruikt. Feedback is ook in andere situaties nuttig om duurzaam gedrag te
stimuleren omdat mensen zich vaak niet bewust zijn van de energiegevolgen van
hun gedrag. Met ICT kun je daar ook rekening mee houden. De boodschap is dus
tweeledig: duurzaam gedrag kan gestimuleerd worden door dit te delegeren aan
de techniek èn door te stimuleren dat men bewuste keuzes maakt gesteund door
feedback. Hierin moet een balans worden gezocht.

Voorbeelden van ’scripts’ en duurzaam ontwerpen
”Studies of the development of information technologies indicate that design practices are
dominated by the so-called ’I-methodology’ in which innovators consider their own preferences
and skills to be representative of those of the future user. (...) Technological objects become
attuned to the interests and skills of young, middle-class men, rather than women or other
groups underrepresented in the world of technology.”
(Rommes et al., 1999; 479)
Hoe zie je dit terug in software? Rommes et al. (1999; 487) laten zien dat De Digitale Stad
Amsterdam (DDS) in de negentiger jaren ondanks alle goede bedoelingen vrouwen uitsloot.
Ten eerste was de DDS-interface nogal ingewikkeld. De functie van toetsen verschilde afhankelijk van het deelprogramma waar de gebruiker zich bevond. Bovendien was de helpfunctie niet
goed ontwikkeld. Met andere woorden, DDS ging uit van voorkennis en was ontwikkeld voor
ervaren computergebruikers. Dat zijn in de praktijk overwegend mannen. Ten tweede werd een
bepaalde manier van leren omgaan met technologie door DDS-software ondersteund; namelijk
leren door trial and error. Onderzoek laat zien dat deze leerstrategie met name door jongens
en mannen gevolgd wordt.
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”Belangrijk voor duurzaamheid is onder meer de relatie tussen softwareontwerp en
de eisen die deze aan hardware stelt. Modulair ontwerpen kan ertoe leiden dat minder aanspraak wordt gemaakt op computerkracht en er dus minder energie verbruikt wordt. (...) ICT-ers realiseren zich vaak niet dat hun programmeerwerk verantwoordelijk is voor energieverbruik - en in het verlengde daarvan milieuvervuiling
en uitputting van grondstoffen.” (drs. M.H.J. Jacobs, Hogeschool Brabant)
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6.5

Duurzame toekomstscenario’s
Een laatste ingang voor onderwijs is het ontwikkelen van duurzame toekomstscenario’s. In het kader ’ICT in scenario’s voor duurzaam huishouden’ (p.35) werd
het voorbeeld van scenario’s voor duurzaam huishouden besproken, welke middels
back-casting waren ontwikkeld. Belangrijk is dat -anders dan wat veelal gebeurthet uitgangspunt niet dient te zijn ’wat ICT kan in een bepaalde situatie’ (de mogelijkheden) maar hoe ICT kan bijdragen aan het gekozen toekomstbeeld. Daarvoor is
een kritische houding nodig, ook van ICT-ers, omdat soms ICT-inzet beter niet
of op een bescheiden wijze kan plaatsvinden. ICT zal soms op indirecte wijze een
duurzame situatie ondersteunen zonder daar zelf rechtstreeks aan bij te dragen.

5 Bespreek de ISO 14001 standaard voor milieumanagement en zoek uit wat de ervaringen
van soft- en hardwarefabrikanten zijn met deze standaard. Beantwoordt de standaard
aan het doel? Welke problemen zijn er? Zijn daar oplossingen voor?
6 Bespreek en illustreer het belang van ’ketendenken’ voor duurzaam ICT, en druk dit
grafisch uit.
7 Wat zou er moeten gebeuren om de drie fasen van ICT-productie, -gebruik en -afval
werkelijk duurzaam te maken? Maak een scenario voor over 10 jaar. Bekijk hierbij
bijvoorbeeld het energieaspect van mobiele telefoons: hoeveel energie is er nodig;
hoeveel energie hebben we, en wat kost dat?
Een concreet voorbeeld kan zijn: Als morgen alle Chinezen een mobiele telefoon,
een computer met een internetaansluiting en een printer hebben, en ze zetten deze
apparaten tegelijkertijd aan, hoeveel energie is daarvoor nodig? Hoeveel energie wordt
er in China geproduceerd?

Voorbeelden voor onderwijsopdrachten
Uit de interviews, het commentaar en de literatuur zijn interessante vragen naar voren
gekomen. Deze kunnen een aanknopingspunt vormen voor het formuleren van opdrachten
in het onderwijs of het samenstellen van studiemateriaal.
1 Beredeneer waarom je het eens of oneens bent met de volgende stellingen:
”Een vrije markt met concurrentie is goed voor duurzaamheid. (...) Niet alleen dat er
dan meer aanbieders komen die meer oplossingen aandragen. (...)Mits de consument
zich van het begrip duurzaamheid bewust is, bevordert de vrije keuze van de consument
om naar een ander te gaan ook duurzame oplossingen (...) Doordat de klant die keuze
maakt, zal de leverancier volgen.” (prof.ir. W. Dik, TU Delft)

8 Bedenk een duurzaam ’script’ voor kantoorautomatisering en vertaal dit in software.
9 Hoe verloopt de invoering van de Europese WEEE-richtlijn (Waste electrical and electronic
equipment) die eind 2002 is geaccepteerd?
10 Bekijk de documentaire ”Exporting Harm” (over het dumpen van ICT-afval in de derde
wereld, VHS video, www.ban.org/exportharm_film.htm). Beschrijf de Nederlandse situatie.
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2 Location based services is een innovatief gebied. Door deze diensten zullen werk- en vrije
tijdsactiviteiten anders georganiseerd worden. Verken welke duurzaamheidaspecten er
aan dergelijke diensten (zullen of kunnen) kleven.
3 Er wordt weinig nagedacht over de CO2 uitstoot van printers. Hoeveel CO2 stoot het hele
computer- en printerpark van Europa jaarlijks uit? Vergelijk dat met de jaarlijkse CO2
uitstoot van automobielen in Europa.
4 Een van de problemen van een op de korte termijn gerichte ICT-industrie is ’digitale
duurzaamheid’: door voortdurende veranderingen in software, en de opwaardering daarvan, kunnen oude bestanden niet meer gelezen worden. Welke oplossingen zijn denkbaar
voor dit probleem? Wat is de kracht en wat de zwakte van, bijvoorbeeld, XML? »
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Naar aanleiding van hoofdstuk 4: ”Waarom regelt het prijsmechanisme niet het totstandkomen van duurzame ontwikkeling? Immers, schaarste zal leiden tot een hogere prijs en
zo duurzame innovaties stimuleren. Dit veronderstelt echter dat de economie ook anticipeert op toekomstige schaarste, en dat is niet zo. Markten anticiperen hooguit vijf jaar
op te verwachten schaarste.” (dr.ir. K.F.Mulder, TU Delft)
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Begrippenlijst
Back casting

Methode om vanuit een normatief (wenselijk) toekomstbeeld terug te redeneren en belangrijke stappen te identificeren.

Rebound effect

Onvermoede neveneffecten van het gebruik van een technologie of een product waardoor een netto toename van
milieuschade ontstaat.

Dematerialisering

Het proces waarbij met minder materiaal (zoals bijvoorbeeld kleinere mobiele telefoons) dezelfde functies
uitvoerd kunnen worden.

Recycling

Het hergebruik van materialen waar een product van is
gemaakt. Hiertoe wordt het afgedankte product getransporteerd naar een herverwerker en uiteindelijk als grondstof weer afgeleverd bij de industrie.

Digital divide

De kloof tussen mensen die wel en geen toegang hebben
tot informatietechnologie.

Triple bottom line

ICT-apparatuur in woningen om apparaten efficiënter te
gebruiken. Voorbeelden: de programmeerbare thermostaat,
bewegingssensoren voor ruimteverlichting et cetera.

De klassieke bottom line van een bedrijf is economisch:
winst behalen. Bij duurzame ontwikkeling draait het om
drie bottom lines: economische, sociale en milieuwinst.

Tweede orde effect

Indirecte effecten van het gebruik van een product of een
technologie, zoals het vermijden van CO2-uitstoot van
personenvervoer door werken op afstand.
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Eerste orde effect
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Directe effecten van het produceren, gebruik en wegdoen
van een product of een technologie, zoals het elektriciteitsgebruik van PC’s.

Hergebruik

Bij hergebruik wordt het hele product (bijvoorbeeld een
statiegeldfles) of onderdelen daarvan opnieuw gebruikt.

Ketenbenadering

Methode waarbij alle bedrijfsschakels bij de productie,
toeleveringen, distributie en het gebruik van een product
in ogenschouw worden genomen en waarbij wordt gezocht
naar (milieu-) efficiëntieverbeteringen.

Levenscyclus

De kringloop van een product. Onderdelen daarvan zijn de
productiefase, de gebruiksfase, de afvalfase en eventueel
de transportfase.

Milieuprobleem

Door de mens veroorzaakte schade aan het milieu, waardoor de menselijke gezondheid wordt bedreigd, de natuur
(irreversibel) is aangetast, het milieu minder bruikbaar
wordt, het milieu in ontwikkelingslanden en voor toekomstige generaties niet voor dezelfde doeleinden als waar wij
het milieu voor gebruiken, gebruikt kan worden (Mulder).

Technology assessment Systematische methode om bijvoorbeeld maatschappelijke
en ecologische neveneffecten van de introductie van een
technologie in kaart te brengen.
Virtualisering/
immaterialisering

Vermijding van het gebruik van materiaal door
ICT-toepassingen.
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Domotica
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Bijlage

Bijlage

1

2

Voorbeeld eindtermen en leerdoelen
duurzame ontwikkeling binnen technische opleidingen
Afgestudeerde informatici:
a Zijn zich bewust van de risico’s van een onduurzaam gebruik van de hulpbronnen
die de mensheid ter beschikking staan en erkennen de uitdaging om vanuit hun
technologische professionaliteit bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling.

De projectgroep Onderwijs in Duurzame Ontwikkeling van de TU Delft heeft een
basisvak over Technologie in Duurzame Ontwikkeling ontwikkeld. Aspecten die
aan bod komen zijn:

b Hebben kennis van het concept en het begrippenkader van duurzame ontwikkeling en kunnen hun technologische kennis en vaardigheden plaatsen in de
context van deze brede maatschappelijke uitdaging.

Inleiding Duurzaamheid en Duurzame Ontwikkeling

d Hebben tevens een globaal inzicht in de technische en natuurwetenschappelijke
dimensies van duurzame ontwikkeling en zijn zich bewust van de economische
en sociale dimensies.
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e Hebben oog voor de samenhang van technische deelsystemen en voor de maatschappelijke factoren die mede de prestaties van een techniek in de toepassingspraktijk bepalen. Ze herkennen de oorzaken van duurzaamheidsproblemen niet
alleen op het niveau van deelsystemen, maar zijn in staat hun disciplinegrenzen
te overschrijden in het creëren van structurele oplossingen. Zij hebben het vermogen en de vaardigheid om met andere, technologische en niet-technologische
disciplines samen te werken in het ontwerpen en beheren van technische systemen, en om adequaat te communiceren met actoren in de omgeving van het
betreffende technische systeem.
f Zijn in staat tot het identificeren van oplossingsrichtingen voor duurzaamheidsvraagstukken, en hebben oog voor de implicaties van mogelijke oplossingen:
• Op lange termijn.
• Op andere schaalniveaus (geografisch).
g Zijn in staat een verantwoorde afweging te maken tussen oplossingsrichtingen,
rekening houdend met:
• Onzekerheden.
• De dynamiek van de technologie.
• De belangen van verschillende actoren.

•
•
•
•
•
•

Paaseiland als voorbeeld van het probleem
Definities van duurzame ontwikkeling
Van zorg om het milieu naar duurzaamheid
Visies op een duurzame samenleving
De rol van technologie
Sociale dilemma’s

Milieuproblemen
• Wat maakt een milieuprobleem tot een milieuprobleem?
• Schaal en aard van problemen
• Meten en monitoren van milieuproblemen

Sociaal-economische context van duurzame ontwikkeling
•
•
•
•
•

Dynamiek van sociale processen
Demografische ontwikkelingen
Globalisering van economieën
Economische en ecologische winst
Duurzame ontwikkeling in een mondiale perspectief

Innovatie en Duurzame Technologie: oplossingsrichtingen
• Duurzame Technologie Ontwikkeling-benadering (Cultuur, Structuur en Technologie)
• Technology Assessment en Technologiedynamica (maatschappelijke neveneffecten
van technologieontwikkeling, social construction of technology, entrenchment,
lock in)
• Toekomstperspectief/Typen oplossingen (korte, middellange en lange termijn,
trendbreuken)
• Nieuwe technologieën (kringlopen, LCA, hernieuwbare materialen, dematerialisatie)
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c Hebben een globaal inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan
duurzaamheidsproblemen.
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Basisvak Duurzame Ontwikkeling
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Bijlage

2
Duurzame Ontwikkeling in ondernemingen
• Duurzaam Ondernemen
• Industrial Ecology
• Recht en Duurzame Ontwikkeling

Ontwerpen voor Duurzame Ontwikkeling
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• Rollen van de duurzame ingenieur in duurzaam ontwerpen
(manager, ontwerper, analyse/monitoring, toepasser)
• Duurzaam ontwerpen (Design for Environment, Design for Sustainability)
• Duurzaam technologisch managen
• Duurzame toepassingen van nieuwe technologie
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid als professional
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