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Het IIP Duurzame ICT wil doorbraken bereiken op het gebied van het verhogen van 
duurzaamheid in ICT alsmede op het verhogen van duurzaamheid door middel van ICT. 
Dit betreft niet alleen het verminderen van energiegebruik, maar ook het bewuster en 
efficiënter omgaan met grondstoffen. De betrokken ICT sectoren zijn velerlei: het 
transport van informatie in netwerken, maar ook de opslag en het verwerken van 
informatie (in internet routers, data centers, …). Naast technologische R&D wil het IIP 
zich ook richten op bewustzijnsvergroting op het gebied van duurzaamheid, bij het 
grote publiek alsmede in de beleidsbepalende organisaties. 
 
In het bestuur van dit IIP zijn representanten opgenomen vanuit kennisinstellingen: TU 
Eindhoven, Universiteit Twente, en TU Delft, alsmede vanuit het bedrijfsleven: IBM, 
Twente Institute for Wireless and Mobile Communication, en Stichting GreenICT. Het IIP 
heeft tevens een Raad van Advies, een platformbureau, en meerdere werkgroepen. 
Deelname aan het IIP Duurzame ICT staat in principe open voor alle commerciële, 
publieke en academische organisaties die actief zijn in dit werkveld. Voor nadere 
informatie, zie de website van het platform, www.iipduurzameict.nl  
 
Geïnteresseerden kunnen meer informatie verkrijgen via info@iipduurzameict.nl bij 
prof. Ton Koonen, TU Eindhoven, voorzitter, of mr. Roel Croes, Stichting GreenICT, 
platformmanager. 
 
Over ICT-Innovatieplatforms 

ICT-Innovatieplatforms (IIPs) zijn samenwerkingsverbanden, waarin onderzoekers, ondernemers en gebruikers 

gezamenlijk de wetenschappelijke mogelijkheden adresseren, die de ontwikkeling van een ICT thema kunnen 

versterken. Het beoogde resultaat is een agenda en een daarop afgestemde strategie en acties om het thema 

te laten floreren. Om IIP-vorming te bevorderen, heeft ICTRegie een erkenningproces en een 

stimuleringsprogramma ontwikkeld. Erkende IIP’s hebben gedurende twee jaar recht op steun van ICTRegie, 

zowel financieel als in passende begeleiding.  

 

Over ICTRegie 

ICTRegie is het nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en innovatie. ICTRegie heeft als uitdaging het 

bevorderen van ICT met een hoog maatschappelijk rendement voor een duurzame vooruitgang. De centrale rol 

van ICTRegie is het stimuleren van het ICT-onderzoek en de aansluiting daarvan op maatschappelijke en 

bedrijfsdoelstellingen. Multidisciplinaire en transsectorale samenwerking tussen onderzoekers, ontwikkelaars, 

toepassers, gebruikers, financiers en beleidsmakers staan daarin centraal. 

Voor meer informatie: www.ictregie.nl 
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