Computers, servers en
beeldschermen hebben
een enorme milieuimpact. De potentie voor
slimmere en circulaire
oplossingen is groot,
maar wordt onvoldoende
benut. Hoe kan ICT apparatuur op de werkvloer
meer circulair gemaakt
worden?
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Urgentie is groot
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van collega’s heel belangrijk. Maar ook de
opdrachtgever moet weten wat hij wil en kan.

Figuur 1: R-ladder ICT

Op verzoek van de moderator gaan de
pannelleden de koppen bij elkaar steken en
ervoor zorgen dat er een bruikbare handleiding komt voor circulaire ICT-apparatuur.
Die kunnen alle geïnteresseerde inkopers
vanaf begin volgend jaar gebruiken. De
Amsterdam Economic Board zal hierin met
de bestuurders van de Metropoolregio
Amsterdam het voortouw nemen. Dit
gebeurt in het kader van hun gezamenlijke
‘Circulair Inkopen’ initiatief.
Jacqueline Cramer en Joppe van Driel
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