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De ICT sector is verantwoordelijk voor meer BKG dan luchtvaart, maar ook…



Duurzame IT ?



De 4 assen van Duurzame IT

Voor een ethische, 
toegankelijke en inclusieve 
IT 

verkleining van de 
digitale voetafdruk

Voor een IT ten dienste
van de maatschappij

digitale technologie 
gebruiken om de 
ecologische 
voetafdruk van de 
mensheid te 
verkleinen



Een gemeenschap van meer dan 210 leden

* November 2022

https://institutnr-ch.org/
https://charte.institutnr.org/
https://isit-be.org/
https://charte.institutnr.org/
https://institutnr-ch.org/
https://isit-be.org/


65 leden in Belgïe

Januari 2023



Onze acties

Goede praktijken
bevorderen

Kennis en 
deskundigheid

delen

Uw aanpak van 
Duurzame IT 

ondersteunen

Verstrekken van 
instrumenten, gidsen 

en opleiding

Als referentiepunt 
optreden



Optreden in organisaties: 
Waarom en hoe?



De redenen om actie te ondernemen in uw organisatie

Uw IT voetafdruk te

verminderen

Te sensibiliseren en

collega’s op te leiden

Op te treden voor

inclusie en

toegankelijkheid

Nieuwe regulaties

te anticiperen

Het goede

voorbeeld te geven

Uw kosten te

verminderen

En nog veel

meer!

Uw CSR strategie

te vervolledigen



Sustainable IT: handelen voor SDGs

8.4 , 9.4 et 12 – Beter
gebruik van 

natuurl i jke bronnen

3.9 et 6.3 – WEEE en 
vervui l ing (bodem en water)

16.4 – Str i jd tegen
AEEA-verkeer

8.5 , 8.7 et 16.2 –
Kinderarbeid en 
dwangarbeid in 

mijnen en 
vui lnisbelten

13 – Str i jd tegen
kl imaatopwarming

4, 5 et 8 (via Charter)  
Onderwijs ,  gel i jkheid and 

inclusivite it

https://sdgs.un.org/goals

https://sdgs.un.org/goals


Gegevens-

bescherming

Duurzamere

producten en

diensten

Toegankelijkheid

van de diensten

garanderen

https://ec.europa.eu/, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611

Voorschriften

Greenwashing 

bestrijden

https://ec.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr/accessibility
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr


Marketing & 

Communicatie : 

interne and externe 

communicatie over de 

aanpak

Finance & Accounting :

financiering, depreciatie, 

afschrijvingen...

IT : 

technische

expertise

Inkoop: 

verantwoord

inkoopbeleid

O&O : 

diensten & producten

eco-designed

HR : 

Digitaal welzijn en

opleiding van werknemers

Productie &

Logistiek: 

Industrie 4.0

Management: bepalen

van de bedrijfsstrategie

en de doelstellingen

MVO: 

samenwerken met 

andere initiatieven

Sustainable IT in bedrijven : everyone’s business

Risk Mgt : 

unsustainability 

= vulnerability



Apparatuur & IT-

park

Aankoop Onderhoud

Instelling Afschrijving

End-of-life

Digitaal gebruik Eco-design van digitale diensten

3 hoofdthema’s om actie te ondernemen



Wat biedt het ISIT aan ?



Deelnemen aan Duurzame IT

SUSTAINABLE IT 
CHARTER

SUSTAINABLE IT 
LABEL

LIDMAATSCHAP
ISIT

isit-be.org/nl/duurzame-it-handvest isit-be.org/nl/the-sustainable-it-label-nlisit-be.org/nl/lid-worden

https://isit-be.org/nl/duurzame-it-handvest
https://isit-be.org/nl/the-sustainable-it-label-nl
https://isit-be.org/nl/lid-wordenb


Kickstart met onze 

Welcome Kit

Communiceer met andere

leden via het forum

Toegang tot al onze bronnen in 

de ledenruimte

Definiëer uw

Duurzame IT-roadmap

Train je werknemers, aan

een voordelig tarief

Neem deel aan workshops en 

werkgroepen, co-creëer

nieuwe inhoud

Toegang tot het persoverzicht, 

ledenlijst en Sustainable IT 

experts

Promoot je 

organisatie

Gezamenlijke interventies

tijdens events (conferenties, 

fairs, webinars, etc.)

… en nog veel meer! 

Lidmaatschap: best value for money

Meet uw voetafdruk & 

uw maturiteit

https://isit-be.org/nl/lid-worden

https://isit-be.org/nl/lid-worden


Onze resources

https://isit-be.org/resources

Trainings, tools, gidsen, conferenties, workshops…

…om te leren, te meten en actie te nemen

https://www.isit-academy.org/
https://isit-be.org/resources
https://wenr.isit-europe.org/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


Een eerste level van engagement

Het Charter biedt elke organisatie de 

mogelijkheid om zowel intern als extern haar

awareness en verantwoordelijkheid te tonen. 

Het is een eerste stap in de richting van een 

wereldwijde Sustainable IT aanpak.

ISIT is verantwoordelijk voor de coördinatie van 

het netwerk van ondertekenaars van het Charter, 

zodat elke organisatie zich geleidelijk aan kan 

engageren.

Bezoek de Charter website

https://charter.isit-europe.org/

Het Sustainable IT Charter

https://charter.isit-europe.org/
https://charter.isit-europe.org/


Het Sustainable IT Label is een nationaal label 

ontwikkeld door de INR. De verdere ontwikkeling van 

het label is toevertrouwd aan het Lucie agentschap. 

Het is een validatiefactor voor de globale sustainable

IT aanpak van de organisatie en de motivatie van de 

IT teams.

Het is momenteel beschikbaar in 2 verschillende

niveaus om te voldoen aan de behoeften van zoveel

mogelijk organisaties. 

Een globale aanpak

https://isit-be.org/nl/the-sustainable-it-label-nl

Meer informatie over het Label

Het Sustainable IT Label

https://isit-be.org/nl/the-sustainable-it-label-nl
https://isit-be.org/the-charter


linkedin.com/company/isit-be

"IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?"

JOHN F. KENNEDY

https://isit-be.org

contact@isit-be.org

https://www.linkedin.com/company/isit-be/
https://isit-be.org/
https://www.linkedin.com/company/isit-be/
mailto:contact@isit-be.org
https://isit-be.org/
mailto:contact@isit-be.org
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