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“Enabling Sustainable Tech” 

Eerlijke, Ethische en Groene 
ICT. Hoe dan? (klinkt utopisch)
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Referenties – partners – klanten
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Er was ooit een 120 jaar geleden...
Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging
In de jaren 70 overgegaan in Stichting Natuur en Milieu

1971 Club van Rome, de Oliecrisis, vakbonden, Linkse Politieke Partijen

Bovenal in Nederland, economische en christelijke waarden boven Groen!
… het is dus lastig om naar een groene en duurzame samenleving te komen 
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Wat is het probleem?

Erger, wat zijn de Problemen?

 



  

Leo Hart  |  Enabl.ist & opensource.tools

     

Transitie Treffen Groen Ethisch

BigTech gaat onze gehele waardeketen bepalen.

Zonder een functionerende BigTech lopen een aantal primaire
en noodzakelijke basisbehoeften spaak.
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Probleem 2, dezelfde Bigtech heeft bedacht:

Twee smaken Mobile, iOS en Android (=Google)

Alle andere smaken O.S. zijn globaal te duiden minder dan 0.3%

Wetende dat men nooit “Alles” kan doen met dat alternatief  
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Probleem 3 & 4

Taxinjustice, wel gebruik maken van locale, nationale faciliteiten.

Macht over alle educatieve instellingen (basis, middelbaar, hoog, universiteit)

Closed Source = Afhankelijkheid tot en met de (US) leverancier
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Transitie Treffen Groen Ethisch
Hoe verklaren we deze problematiek?  Lastig compleet te beantwoorden, 

1.BigTech essentie:  Kapitalisme op US base, groei en winst plus ownership (closed)
 boven al het andere. Kennis is macht, MIT, Caltech, Silicon Valley hype en massa.
2.Dependancy creatie, bewust en onbewust en soms onschuldig kartelvorming.
3.Innovatieve Hijack mbv Bigtech: v.b. Crisp, Picnic, BOL, Prime, AirBnB, Booking
4.Afnemers, de vraagkant: Alternatieven worden beschouwd als te ingewikkeld, niet catchy, 
gevoed door o.a. big 4 accountants, governance, sourcing strategy, liever uitbesteden dan
inbesteden, door kongsi vorming is er geen interoperabiliteit of transparante uitwisseling
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Missers (geen geheim):

Amnesty NL haar bedrijfsvoering draait op Google in een Google Suite.
WWF draait een programma met Amazon
Gevoelige data van zeer maatschappij kritische organisaties draaien in een 
US cloud base, ook bijvoorbeeld XR. 
Groene duurzame NL partijen werken met SLACK (Salesforce) 

 

 

 

https://enabl.ist/2021/05/slack/
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Transitie Treffen Groen Ethisch 

Is er nog een alternatief?

Gaat de overheid onze belangen beschermen? Komt er naast de 
eerlijke bankenwijzer ook eindelijk een eerlijke ICT wijzer?

Willen we uberhaupt wel naar een alternatief toe werken met elkaar?
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Transitie Treffen Groen Ethisch 

Nee? Als we geen alternatief IT infrastructureel model besluiten met elkaar 
komen we nooit tot de gewenste transitie*.

Door middel van slechts regulering op het huidige model verlossen we ons 
niet van de gestelde problematiek.

* komt later terug
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Transitie Treffen Groen Ethisch 

Ja, dan zijn er meerdere alternatieven. Groot en klein. In de OpenSource IT wereld:

Productniveau (Software): Linux, Debian, OpenOffice, Libreoffice, NextCloud, 
MariaDB, MySQL, Mozilla Firefox, RocketChat, Jitsi, Wordpress, 
Ubuntu, Red Hat en veel meer... 

In de Datacenterwereld? Ja, prachtige alternatieven als Leafcloud en Blockheating 

https://leaf.cloud/
https://www.blockheating.com/
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Transitie Treffen Groen Ethisch 

Wat is OpenSource?

Het beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling 
vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct
Voordat de term opensource algemeen in gebruik werd genomen, was er een breed scala 
aan uitdrukkingen om het concept te beschrijven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Waarom sluit OpenSource aan bij de “Transitie”? 

en, wat is dan die “Transitie”.

De gewenste transitie gaat naar een betekenis-economie 
(source: Kees Klomp, THRIVE institute Rotterdam) 
waarbij de volgende zaken van belang zijn.

 

 

http://linkedin.com/in/kees-klomp-5029b54
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Transitie Treffen Groen Ethisch

In de transitie zijn de volgende kenmerken van belang :

– Repareerbaar
– Educatief 
– Lokaal inzetbaar
– Niet financiele winst maar mensen, of immateriele winst
– Belasting voldoen
– Community driven
– Transparant
– Verbindend
– Milieubesparend
– Veilig
– Inclusief
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Dergelijke kenmerken lijken bijvoorbeeld op die van DEAL, het Donut model.

Of Smart-City programma’s in een aantal Duitse Bundesländer

Waarbij nu nog vaak de Tech (ICT) volgend is, en waarbij dergelijke 
initiatieven Bigtech omarmen om hun doelen te verwezenlijken.

Dit is nooit te verenigen met de eigenwaarde en de ethiek van deze progs.

 

 

 

https://www.wuerzburg.de/unternehmen/smart-city/533295.Buergerbeteiligung-ueber-CONSUL-geht-in-die-naechste-Runde.html
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Waar willen we dan heen? 

Practice what you preach!

Er is een alternatief, dat heeft tijd, geld, liefde, instituten, omarming, nodig.

De vraagkant moet gestuurd worden, helaas. (u zult niet… maar wel...) 
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Zijn er successen behaald in deze alternatieve modellen?

Producten:
Linux, LibreOffice, Nextcloud, MySQL, GitLab, MariaDB, Apache, Wordpress, 
SuiteCRM, CiviCRM, Consul, OpenStad e.v.a.

Op functionaliteit:
Stad München, VluchtelingenWerk, Milieudefensie , Consul Madrid.

 

 

 

https://enabl.ist/2021/06/leaf-cloud-milieudefensie-enabl-ist-kiezen-voor-duurzame-en-ethische-it/
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Wat kunnen wij zelf bijdragen?

Neem opensource software serieus. Miljoenen mensen gebruiken het elke dag
Geef het een eerlijke kans, en besef dat het vooralsnog een alternatief is wat 
liefde nodig heeft.

Overtuig je omgeving dat bijvoorbeeld Signal net zo goed werkt! 
(zet je baby of vakantiefoto’s alleen in een Signal groep. 
Let maar op hoeveel mensen er zwichten) 
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Wat kunnen wij zelf doen en gebruiken, net zo makkelijk?
In mijn ogen met stip bovenaan: Zorg voor een doorlopende opruimwoede
in je eigen dataomgeving. Organiseer en dwing af in je omgeving.
En verkies:
– Google Maps > Openstreetmap
– Google translate > Jollo and Babelfish zijn allebei failliet...
– Google Search > duckduckgo.com of ecosia
– Chrome > Firefox
– Zoom > Jitsi, BigBlueButton, Kopano
– SLACK > Rocket.Chat
– MS Office > LibreOffice
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Wat kan je aan je organisatie, bedrijf, club etc. vragen?

Ga bewust om met de middelen die je voor jullie missie inzet.

Laat ze matchen aan de ethische waarden die je zelf als club hebt.

Zorg dat je jouw mensen niet uitsluit door ze te verplichten een Google
account te hebben, of een Facebook of Whatsapp account. 
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Blijf beseffen dat Bigtech geen bijdrage aan onze waarden, of wenselijke
waarden, zal leveren. Ergo: Mileu, belasting betalen, niet lokaal, niet repareerbaar.

Zorg dat scholen en universiteiten gebruik gaan maken van de werkbare en
veilige alternatieven. Er zijn geweldige sucessen met name in Duitsland.
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Transitie Treffen Groen Ethisch

Diverse Platforms, partijen  en organisaties die OpenSource IT en ethiek 
tesamen  een warm hart toedragen, of anderszins hier bij betrokken zijn

een greep:

– MVO Platform Nederland, Bits of Freedom, Onestein, Pleio, opensource.tools, 
BIJ1, ICTU, PvdD, Waag, PublicSpaces (VPRO), The Good Cloud, 
Greenhost, NeN Nederland, SOMO.

 

 

https://www.somo.nl/nl/de-financialisering-van-big-tech-bedrijven/
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Vragen en opmerking?

leo@enabl.ist
https://enabl.ist
0613744292

mailto:leo@enabl.ist
https://enabl.ist/
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