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Op maandag 21 maart 2011 heeft Vodafone een brede groep stakeholders uitgenodigd om te komen praten over hoe de sector 

het inzamelen, recyclen en hergebruik van mobiele telefoons kan stimuleren om E-waste tegen te gaan. Slechts 5% van het 

aantal telefoons, dat jaarlijks in omloop wordt gebracht wordt ingeleverd. Vodafone wil als verkoper van mobiele telefoons 

graag de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het faciliteren van goede verwerking. Het bedrijf worstelt met de vraag h

je consumenten kunt motiveren hun telefoons in te leveren. Hierover ging Vodafone in gesprek met ketenpartner

oe 

s.  

hergebruik van telefoons ; 

nsumenten te stimuleren om hun mobiel in te leveren; 

• Mogelijke samenwerkingsverbanden. 

 

Verantwoordelijkheid: 

n, 

en, 

 voor de verkoop, communicatie over waar en hoe het oude toestel kan worden ingeleverd en het 

ciliteren van inleverpunten.  

 

n uitdaging neer voor Vodafone om met andere 

oposities te komen die langer gebruik en inleveren van telefoons stimuleren.  

ndere 

 

Na een algemene inleiding en voorstelronde (zie bijlage met aanwezigen) presenteerde Martin de Jong de 

duurzaamheidsstrategie van Vodafone. Verder lichtte hij het issue E-waste verder toe en ging in op de maatregelen die 

Vodafone nu al neemt om het probleem aan te pakken. Tijdens de daaropvolgende discussie is er met de deelnemers 

nagedacht over:  

• Bij wie de verantwoordelijkheid ligt t.a.v. inzameling, recycling en 

• Hoe consumenten te bewegen zijn om hun mobiel in te leveren; 

• Wat Vodafone zou kunnen doen om co

De aanwezigen vinden dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het E-waste probleem. Deze ligt bij de producente

retailers (Vodafone), consumenten en overheid. De overheid heeft een rol als facilitator, zorgen dat bedrijven hun plannen 

kunnen uitvoeren door te zorgen voor een passend wettelijk kader en faciliteiten voor inzameling. Verder maakt de overheid 

regels en zou er een inzamelverplichting kunnen komen die ook producenten dwingt meer verantwoordelijkheid te nem

voor retailers zou dat gunstig kunnen zijn. Consumenten hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede 

verwerking door het apparaat op de juiste plek in te leveren. De verantwoordelijkheid van Vodafone ligt in het geven van goede 

voorlichting bij de aanschaf van nieuwe telefoons (welk toestel is nodig voor het belgedrag van de consument), het stellen van 

eisen aan toestellen

fa

 

Het Nederlandse businessmodel wordt gezien als een van de grootste oorzaken voor het hoge omlooptempo van telefoons. In

Nederland worden telefoons ‘gratis’ weggegeven bij een abonnement. Marketing focust zich daarbij vaak op het verkopen van 

een telefoon met een nieuw abonnement. De deelnemers leggen ee

pr

 

De logische volgende vraag is of Vodafone verantwoordelijk is voor wat er gebeurt met ingezamelde telefoons. Vodafone moet 

een verantwoorde verwerker kiezen volgens de aanwezigen. Vodafone werkt samen met Recell. Deze organisatie verkoopt een 

gedeelte van de telefoons door in Afrika. Is Vodafone dan verantwoordelijk voor wat Afrikanen met hun telefoon doen? Volgens 

één van de stakeholders is dat de verantwoordelijkheid van Recell en moet deze voor inzameling in die landen zorgen. A

stakeholders stellen dat Vodafone er ook voor zou kunnen kiezen alle telefoons te recyclen in Nederland zodat zij ervan 

verzekerd is dat deze op een goede manier verwerkt worden. Hier wordt tegenin gebracht dat Recell inzameling in Afrika 



faciliteert en op deze manier aan levensduurverlenging van telefoons doet. Zo hoeven er geen nieuwe telefoons voor de 

Afrikaanse markt geproduceerd te worden.  

e 

stimulans zijn voor consumenten om hun telefoon in te leveren. Het moet een gewoonte worden 

oor consumenten om hun telefoon in te leveren. De winkel wordt beschouwd als een sleutelpost voor het communiceren over 

en inzamelen van telefoons. 

on 

e 

an er door middel van 

novatie nog vooruitgang worden geboekt. Door telefoons zo te ontwerpen dat disassembly makkelijker wordt, of telefoons 

nder de aandacht van de consument te brengen. Er werden 

erschillende mogelijkheden genoemd om dit te faciliteren. Een grote uitdaging daarbij is het inzamelen van de telefoons die 

nog bij de consument in de la liggen en niet meer gebruikt worden. 

t 

akken. Daarnaast ziet een andere stakeholder mogelijkheden 

edere samenwerkingsverbanden voor inzameling op te zetten voor allerhande kleine huishoudelijke apparatuur in 

samenwerking met andere elektronica fabrikanten en verkopers.  

ngen en 

hergebruik prefered supplier te worden. Op het moment dat een telefoon wordt doorverkocht voor hergebruik moet 

 

De consument stimuleren 

‘Gemak’ en ‘kennis’ zijn de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol inzamelen van telefoons. Het moet makkelijk zijn om 

telefoons in te leveren, inzamelpunten in de buurt waar mensen vaak langskomen en die logisch zijn. Daarnaast moet er 

gecommuniceerd worden waar de consument zijn telefoon kan inleveren. Een stakeholder geeft aan dat de consument vooral 

behoefte heeft aan kennis over het waar en hoe telefoons kunnen worden ingeleverd. Communiceren wat er vervolgens met d

telefoon gebeurt kan een 

v

 

Wat kan Vodafone doen 

Vodafone kan het inleveren van telefoons stimuleren door proposities aan te bieden waarbij het kopen van een nieuwe telefo

niet centraal staat of het inleveren van telefoons wordt aangemoedigd. Zo kan Vodafone bijvoorbeeld korting geven op nieuw

abonnementen, leasecontracten afsluiten en beter advies aan de hand van het belgedrag. Daarnaast k

in

langer meekunnen, omdat de software makkelijk kan worden aangepast aan nieuwe mogelijkheden.  

 

Het verkoopmoment wordt gezien als een belangrijk moment om de consument aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid of 

te verleiden om telefoons in te leveren. Daarvoor moeten de juiste faciliteiten aanwezig zijn in de winkel maar moeten ook de 

medewerkers worden opgeleid en gestimuleerd om dit onderwerp o

v

 

Mogelijkheden voor samenwerking 

Zoals gezegd is er een gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van het E-waste probleem. Dat betekent dat 

verschillende partijen moeten samenwerken om tot goede inzameling en verwerking van telefoons te komen, bijvoorbeeld 

tussen de gemeente en retailers. Volgens één van de stakeholders moeten verkopers met name de bewustwording en he

informeren van consumenten (waar en hoe inleveren) samen opp

om br

 

Andere aandachtspunten: 

Tijdens de dialoog zijn nog een aantal andere zaken naar voren gebracht.  

− Duurzaam inkopen door zowel de overheid als bedrijven biedt kansen om op basis van end-of-life oplossi

er goed beleid zijn om de gegevens van de oude gebruiker te verwijderen en de privacy te beschermen.  

 



Aan het einde van de bijeenkomst bedankte Klaske de Jonge, directeur Corporate Affairs, de deelnemers voor hun 

a itwerken en testen op 

aalbaarheid. Vodafone gaat in ieder geval de uitdaging aan om de consument te sturen naar de beste oplossing. 

 

n van de stakeholders zijn wegens vertrouwelijkheid weggelaten in dit verslag. 

nde organisaties: 

ne/Somo 
 

  
Milieudienst gemeente Amsterdam 
Recell 
TU Delft 

 

anwezigheid. De bijeenkomst heeft veel interessante ideeën opgeleverd die Vodafone zal gaan u

h

*De name

 
Deelneme
Connexie 
CREM 
Fairpho
ICT-Milieu
Milieucentraal
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