
 
 
 

 

 
Workshop ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 18 januari 2008 Utrecht 
 
Nijmegen, 04 januari 2008 - Op initiatief van Stichting GreenICT gaan ICTRegie en Stichting 
GreenICT in de komende periode verder invulling geven aan het ICT InnovatiePlatform Duurzame ICT. 
Een van de activiteiten van dit ICT InnovatiePlatform is het organiseren van bijeenkomsten. 
 
De eerste meeting van het IIP Duurzame ICT wordt gehouden op 18 januari 2008. Deze bijeenkomst 
vindt plaats in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Het programma omvat onder meer presentaties van 
sprekers (uit de wetenschap en het bedrijfsleven) en werkgroepsessies.  
 
Voor meer informatie over het ICT Innovatie Platform Duurzame ICT kan men kijken op 
www.greenict.org/iip   
 
Over ICTRegie 
 
ICTRegie is het Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie. ICTRegie is een 
onafhankelijke organisatie onder politieke verantwoordelijkheid van de ministers van Economische 
Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het regieorgaan wordt ondersteund door 
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met 
Senternovem. Voor meer informatie over ICTRegie kan men kijken op www.ictregie.nl   
 
Over Stichting GreenICT 
 
Stichting GreenICT is een onafhankelijke non-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en 
duurzaamheid. De stichting heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in de 
informatie- en communicatietechnologie. Stichting GreenICT zet zich hiervoor in via het faciliteren, 
zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van 
communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen en workshops.  
Voor meer informatie over GreenICT kan men kijken op www.greenict.org 

 

 

               
Noot voor de redactie: 
Het ICT Innovatie Platform is een, door ICTRegie ondersteund, initiatief van Stichting GreenICT. Het 
initiatief wordt ondersteund door zowel wetenschappelijke als commerciële organisaties. Dit innovatie-
platform in oprichting is een open samenwerkingsverband voor commerciële, publieke en academische 
organisaties die actief zijn in dit werkveld. Het beoogt, onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen 
van een op thema's gebaseerde strategische onderzoeksagenda, duurzaamheid in de informatie- en 
communicatie technologie te stimuleren en te bevorderen. Men kan hierbij denken aan onderwerpen 
zoals bijvoorbeeld energiebesparing en -efficiency, recycling, duurzame software, innovatief 
materiaalgebruik en duurzame (draadloze) netwerkinfrastructuren. 
Voor meer informatie over het IIP Duurzame ICT kan men kijken op www.greenict.org/iip  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Roel Croes, Stichting GreenICT 
Telefoon: 024 3446200. 
Voor overige contactgegevens zie: www.greenict.org 
 
Ivar Siccama, ICTRegie 
Telefoon: 070 3440712 
Voor overige contactgegevens zie: www.ictregie.nl  
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