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In de week van 26 september organiseerde Vodafone een MVO (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen) innovatie workshop voor de top twaalf VF-leveranciers. 
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze Vodafone Nederland strategie. We 
willen al onze activiteiten op een duurzame manier uitvoeren, zo ook onze inkoopprocessen. 
Daarom verwachten we van onze leveranciers dat ze niet alleen maatschappelijk 
verantwoord werken, maar ook dat ze samen met ons werken om duurzamer te worden. De 
workshop maakt onderdeel uit van de MVO-strategie Slim Samenwerken 
 
De leveranciers waren geselecteerd op basis van strategische alliantie en jaarlijkse uitgaven. 
Aanwezig waren o.a. bedrijven als: Facilicom, Sogeti, Randstad, Eurofiber, Post.nl, ING 
Carlease, Ericsson, Hewlett Packard, Amdocs, Cisco en OMD.  
 
Het doel van deze dag was om samen met onze leveranciers van gedachten te wisselen over 
duurzaamheid.  Waar staat Vodafone? En wat vinden onze leveranciers belangrijk? Het 
tweede doel van de workshop was het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden van 
duurzaamheid, we noemen dit van MVO 1.0 naar MVO 2.0. 
 
Volgens Klaske de Jonge, directeur Corporate Affairs, waren de resultaten verbluffend:  
"Het was geweldig om het hoge niveau opkomst te zien en zowel de opzet en inhoud van de 
dag was zeer de moeite waard en inspirerend. Ik kijk uit naar de nieuwe MVO-2.0 projecten 
uit de suggesties van vandaag de dag komen. "  
 
Als uitkomst van de workshop kwamen alle leveranciers overeen om niet alleen om pro-
actief te werken aan duurzaamheid met Vodafone, maar ook onderling. Door het uitwisselen 
van ideeen leverde de workshop innovatieve en duurzame oplossingen op. Zoals het 
betrekken van  gehandicapten bij Vodafone, zowel in het arbeidsproces als klant ervaringen, 
ICT oplossingen voor de zorg en het onderbouwen van business cases met meer dan alleen 
ROI. Afgesproken is om de verschillende ideeën door Vodafone verder uit te laten werken en 
samen met de leveranciers er vervolg aan te geven. 
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