
Geïntegreerd verslag
Vodafone Nederland

2012-2013



inhoudsopgave

Voorwoord CEO & RvC
Kerncijfers en resultaten
Het jaar in beeld
Wie wij zijn
Hoe wij waarde creëren

Externe en interne omgeving
Visie, missie en waarden
Strategie
Waardeketen
Toekomst

Prestaties
A great place to work
The easiest place to do business
Building for the future
A playful and connected brand
An improved and leading reputation

Financiële prestaties
Bestuur & Management
Over dit verslag
Begrippenlijst
Assurance-rapport
Overzicht GRI-indicatoren

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/voorwoord_ceo
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/kerncijfers_en_resultaten_a_great_place_to_work
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/het_jaar_in_beeld
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/wie_wij_zijn
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/externe_omgeving
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/externe_omgeving
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/visie_missie_en_waarden
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/strategie
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/waardeketen
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/klaar_voor_de_toekomst
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/prestaties
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_great_place_to_work
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_playful_and_connected_brand
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/an_improved_and_leading_reputation
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/financiele_prestaties
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/bestuursmodel
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/over_dit_verslag
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/begrippenlijst
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/assurance-rapport
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/overzicht_gri-indicatoren


Voorwoord CEO

Het jaar 2012/2013 was voor Vodafone Nederland en voor mij een enerverend jaar, met mooie en
vervelende gebeurtenissen. Mijn eerste maand als CEO was een ware achtbaan door de brand bij de
netwerkcentrale in Rotterdam. De slechte economische situatie in Europa en de impact daarvan op
Nederland is steeds meer voelbaar. Gelukkig blijft mobiele communicatie een stabiele factor. Ook — of
juist — in mindere tijden is het belangrijk om verbonden te blijven met en in de samenleving.
 
Voor een mobiele aanbieder als Vodafone is het hebben van een snel, betrouwbaar netwerk cruciaal voor ons
succes. Een positieve mijlpaal was dan ook het verkrijgen van de beste frequenties voor de toekomst tijdens de
spectrumveiling in januari. Daardoor kunnen we starten met het bouwen van een nieuwe generatie (4G) mobiel
netwerk om klanten ook in de toekomst te kunnen blijven bedienen. We investeren continu in ons netwerk om
de capaciteit, snelheid en zekerheid van het netwerk te kunnen blijven garanderen en snel op de behoeften van
de markt te kunnen inspelen.

De zware concurrentie en het veranderende klantgedrag door de economische recessie heeft invloed gehad op
de financiële prestaties. Als gevolg daarvan heeft Vodafone het afgelopen jaar moeilijke beslissingen moeten
nemen. We moeten op de lange termijn succesvol zijn en daarvoor is het nodig dat we zo efficiënt mogelijk zijn.
In ons streven naar grotere efficiëntie hebben we zorgvuldig gekeken naar onze human resourcing en helaas
heeft dit ertoe geleid dat 71 medewerkers boventallig zijn verklaard.

De impact van de telecomindustrie gaat veel verder dan alleen het economische veld. Vodafone kan
bijvoorbeeld ook een verschil maken in de zorg. Door mobiele communicatie hebben medische professionals
op een snellere en makkelijkere manier toegang tot patiëntinformatie. Zo worden behandelingen en klinisch
onderzoek goedkoper. Vodafone ondersteunt deze ontwikkeling door innovatie voor de zorgsector te
stimuleren met de Mobiles for Good Challenge.

Omdat onze kritieke infrastructuur de economie en het sociale welzijn in Nederland in belangrijke mate
beïnvloedt, zowel direct als indirect, is intensief contact met stakeholders voor ons van groot belang en vinden
wij dat we tegenover hen transparant moeten zijn over hoe we onze rol zien. Alleen op die manier kunnen we
inspelen op veranderende behoeften en wensen vanuit de samenleving. We kiezen ervoor onze dilemma’s te
delen. Dat is niet altijd de gemakkelijke weg, maar door een open dialoog komen we tot betere oplossingen en
begrip voor elkaar. In dit verslag presenteren we onze geïntegreerde bedrijfsstrategie en laten we zien hoe we
waarde creëren voor onze stakeholders. We lichten onze belangrijkste activiteiten toe en beschrijven zowel
onze financiële als maatschappelijke doelen en prestaties.

Onze strategische pijlers zijn erop gericht om op zowel de lange als de korte termijn de belangen van alle
stakeholders te behartigen en in balans te houden. Ons personeel is een belangrijke stakeholder en staat
tegelijkertijd aan de basis van ons succes. We willen dan ook een inspirerende werkomgeving bieden en
investeren in betrokken en gemotiveerde medewerkers. Zo besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling
van onze mensen. Dat doen we bijvoorbeeld via een intensief trainingsprogramma voor lijnmanagers. Ook
stellen we medewerkers in staat zich in te zetten voor de samenleving. Afgelopen jaar zijn 1.634 uren aan
vrijwilligerswerk besteed. Jaarlijks meten we de tevredenheid van onze medewerkers. Deze is met +2%
toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Een andere belangrijke groep stakeholders en reden voor ons bestaan zijn natuurlijk onze klanten. Voor hen
willen we de optimale klantervaring bieden door de beste diensten op gemakkelijke en klantvriendelijke wijze te
verlenen. Daarom hebben we nieuwe, eenvoudige en overzichtelijke abonnementen geïntroduceerd. We
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maken het ook makkelijker voor klanten om oude telefoons in te zamelen. Onze doelstelling hebben we met het
inzamelen van 114.279 gebruikte telefoons ruim overschreden.

Een derde pijler van onze strategie is dat we ons bedrijf goed willen inrichten voor de toekomst, met name ten
aanzien van de belangrijke aandachtsgebieden netwerk, IT en innovatie. Door te investeren in de nieuwste en
beste technologie zorgen we er niet alleen voor dat we in de toekomstige behoeften van onze klanten kunnen
voorzien, maar verminderen we ook onze milieubelasting, aangezien onze nieuwe apparatuur minder energie
verbruikt en veel efficiënter is. Andere sectoren kunnen bovendien CO2 besparen door gebruik van onze
mobiele technologie.

Om in te kunnen spelen op de veranderende klantbehoeften willen we een makkelijk benaderbare partner zijn.
Daarbij willen we een energieke en uitdagende provider zijn die klanten een uitstekend netwerk, goede service,
innovatieve diensten en een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt. Terwijl we deze doelen realiseren, is het ook
belangrijk dat we een manier vinden om de pluspunten van Vodafone op impactvolle wijze naar de markt te
communiceren.

Om het vertrouwen in onze sector en ons bedrijf te versterken, luisteren we goed naar onze stakeholders,
hebben we begrip voor hun perspectieven en pakken we issues ook werkelijk aan. Het is heel jammer dat een
sector als de onze, die zo’n positieve impact heeft op de maatschappij, nog steeds worstelt met zijn reputatie.
Wat we hieraan kunnen doen, is in de toekomst nog harder werken aan het vervullen van de wensen van onze
klanten. We boeken vooruitgang op dit gebied. Zo bieden we onze klanten bijvoorbeeld meer keus en
transparantie, zoals met de nieuwe RED abonnementen en onze privacy-beloftes.

Onze doelstellingen zijn niet eenvoudig te realiseren en we zullen onderweg te maken krijgen met vele
dilemma’s en tegenstrijdige belangen. We blijven echter doorgaan, wetend dat we in een prachtige sector
werken, en voor een heel speciaal bedrijf. Met dat in gedachten ga ik elke dag naar mijn werk, vastberaden om
onze beloftes waar te maken.

Rob Shuter
CEO Vodafone Nederland



Voorwoord Raad van Commissarissen

Vodafone Nederland heeft het afgelopen boekjaar voor een aantal uitdagingen gestaan, zoals het
herstel van de grote storing bij Vodafone door een brand in een netwerkcentrale in april 2012 en een
kostenbesparing met  gedwongen ontslagen tot gevolg. Ondanks het economische klimaat en de
concurrerende markt, heeft Vodafone Nederland goed gepresteerd. Vodafone heeft als onderdeel van
de telecomsector ook veel kunnen betekenen voor de Nederlandse economie en maatschappij. 

Wist u dat er jaarlijks 2,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in de telecominfrastructuur? Dat is ongeveer net
zoveel als wat er in de spoorwegen (2,6 miljard euro) of in het wegennetwerk (2,5 miljard euro) wordt
geïnvesteerd¹. Ongeveer 25% van de economische groei in Nederland is de afgelopen 40 jaar een direct of
indirect gevolg van de mogelijkheden die de telecomsector biedt. Hiervan wordt 80% gerealiseerd  door
economische activiteiten die door mobiele technologie mogelijk zijn gemaakt. De resterende 20% is een gevolg
van de directe investeringen in mensen en technologie door de sector zelf. Telecommunicatie kan een motor
zijn van economische groei door investeringen en innovatie en bijdragen aan kostenbesparingen. Ook maakt
telecom de samenleving flexibel en mobieler.

Om de kwaliteit van het netwerk in stand te houden en voortdurend te verbeteren, blijft Vodafone Nederland
investeren in zijn infrastructuur en in het spectrum van Nederland. Zo verwierf Vodafone een spectrum-licentie
in de veiling van 2012 voor 1,4 miljard euro en besteedt het jaarlijks tussen de 200 en 250  miljoen euro aan
het netwerk. Vodafone Nederland  zorgt ook voor werkgelegenheid, het creëren van een concurrerende markt 
en het stimuleren van de  efficiency en productiviteit in topsectoren. Momenteel  biedt het werkgelegenheid aan
3.850 mensen in Nederland en afgelopen boekjaar kocht het voor meer dan 200 miljoen euro in bij lokale
leveranciers.

Voor 2013 verwachten we dat de verdere implementatie van de strategie zijn vruchten zal afwerpen ondanks
het aanhoudende moeilijke economische klimaat en de druk op de markt. Vodafone zal ook innovatie blijven
stimuleren en faciliteren o.a. met Startupbootcamp en andere samenwerkingsverbanden.

Namens de Raad van Commissarissen wil ik de directie en alle medewerkers bedanken voor hun inzet,
betrokkenheid en flexibiliteit.

Dhr. E.A.J. de Rijk
Voorzitter van de RvC van Vodafone Nederland

De RvC bestaat uit drie leden: Dhr. E.A.J. de Rijk, Dhr. R. Schellekens en Mevr. L. Solomon.

¹ Uit ICT Marktmonitor 2013
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Kerncijfers en resultaten

 
Doelstelling
2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Employee
Engagement Index1

75 76 75 69

Employee Net
Promotor Score2

24 21 24 10

Aantal medewerkers ‐ 3.850 2.887 2.800

Aantal vrouwen ‐ 34% 38% 38%

Diversiteit in
topmanagement3

Groei van 50%
van aantal
vrouwen in het
topmanagement
in 2016 t.o.v.
2010/2011

33% 28% 26%

Ratio salaris
man/vrouw naar
functieschaal:
GMT
E
F
G-band

 
0,9425
1,144981
0,997166
1,242479

Niet bekend Niet bekend

Verzuim ‐ 3,52%
exclusief
zwangerschap
en 3,62%
inclusief
zwangerschap

2,47%
exclusief
zwangerschap
en 2,52%
inclusief
zwangerschap

Niet bekend

Werk gerelateerde
ongevallen

0 0 0 Niet bekend

Totale besteding aan
trainingen

‐ €
2.638.666,78

€ 2.428.000 € 1.912.000

Aantal ‐ 1.634 1.703 uur door Niet

A Great Place to Work



1 De Employee Engagement Index bestaat uit drie onderdelen: de betrokkenheid bij Vodafone, de bereidheid
om voor Vodafone te blijven werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index
wordt berekend aan de hand van de gemiddelde score van zeven vragen (zowel positieve als negatieve
antwoorden worden meegenomen) en heeft een maximum score van 100.

2 Met de Employee Net Promotor Score meten we in hoeverre medewerkers Vodafone aanbevelen aan
derden. De Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn
(ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die Vodafone niet of negatief aanbevelen).
De Employee Net Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage
Detractors af te trekken.

3 Peildatum 31 december 2012, bestaande uit vrouwen in directie en senior management functies. Vastgelegd
in het charter ‘Talent naar de Top’

vrijwilligersuren 122
medewerkers

geregistreerd

Vodafone
Foundation
Totaal geïnvesteerd
in stichtingen en
derden t.b.v.
maatschappelijke
projecten

‐ € 1.000.255 € 955.795 € 860.394
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Doelstelling
2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Net Promotor Score1 1e plaats met
min. 5pt
afstand van
de NPS van
concurrenten

-13 (gedeelde
1e plaats)

-14 -15

Customer Effort
Score2

> 80% 77% Niet beschikbaar Niet
beschikbaar

Aantal klanten ‐ 5,3 miljoen 5,3 miljoen 5,0 miljoen

Aantal winkels ‐ 263 winkels
(Vodafone: 99,
BelCompany:
164)

296 winkels
(Vodafone: 88,
BelCompany:
174,
Telefoonkopen.nl:
34)

 

Totaal aantal
klantcontacten

‐ 65.392.466 48.101.457 45.580.351

% van de vragen via
het call center

‐ 9,0% 11,8% 11,0%

% van de vragen via
self-care op PC of
mobiel

90% 90.7% 88,1% 89,0%

% online via social
media

‐ 0,3% 0,1% 0,0%

Totaal aantal klachten ‐ 45.075 68.512 43.067

Aantal toestellen
ingezameld

100.000 114.279 69.379 68.918

Eco-score3 ≥ 70% 68,6% van de
toestellen
voorzien van

Introductie eco-
score: 70%
toestellen

Niet van
toepassing

The Easiest Place to do Business



1 Met de Net Promotor Score meten we in hoeverre klanten Vodafone aanbevelen aan derden. De Net
Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0
t/m 6 Detractors (klanten die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Net Promotor Score wordt berekend
door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken. Onze Net Promotor Score meten
we al een paar jaar in alle klantcontactkanalen (winkels, klantenservice, online) en voor het Vodafone merk in
het algemeen.

2 Met de Customer Effort Score meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om
bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf
heeft moeten doen om een bestelling te plaatsen in onze online winkel. Customer Effort Score wordt gemeten op
een 5 punts- schaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten
die een 1 of 2 scoren op de 5 punts-schaal.

3 Duurzaamheidslabel voor telefoons, gevalideerd door KPMG, biedt transparantie in de keten. De eco-score is
gebaseerd op drie categorieën: bedrijfswaarden en -principes, de levenscyclusanalyse en duurzaam ontwerp.

eco-score
(Apple wil niet
mee doen)

voorzien van eco-
score (Apple wil
niet mee doen)
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Doelstelling
2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Aantal antennes ‐ 4617 4515 4315

Bereik ‐ 2G (99.9%),
3G (95%), 4G
(2600 mhz)
Eindhoven en
Groningen

2G (99.9%),
3G (94%)

2G (99.9%),
3G (93%)

Snelheid ‐ dual carrier
hsdpa+
netwerk (meer
dan 42 Mbps
op 3G)

MIMO 28,8
Mbps
Functionaliteit

MIMO 28,8
Mbps
Functionaliteit

Netwerkvernieuwing Een derde
van de 3G
sites is
vernieuwd

33% van de
3G sites
vernieuwd

20% van de
3G sites
vernieuwd

-

Vernieuwing IT-
infrastructuur

Fase 1
afgerond

Fase 1
afgerond

- -

Dropped call rate1 <0,4% Minder dan
0,40%

0,42% 0,47%

Direct energieverbruik in
GJ

‐ 953.827 818.820 796.582

Energie efficiency 30%
energie-
efficiënter in
2020 tov
2005, i.e 2
% per jaar

-0,05% 2,53% 6,04%

CO2-uitstoot in kton 50%
reductie in
2020 t.o.v.
2006/2007

52,2 45,7 52,8

Building for the Future



1 De dropped call rate geeft het percentage aan van alle telefoongesprekken die om technische redenen zijn
afgebroken voordat de sprekende partijen hun gesprek hebben kunnen beëindigen en voordat één van hen
heeft opgehangen (i.e dropped calls).

Inkoop groene stroom 100% € 63.000
inkoop groene
stroom
GroenGarant
certificaten,
Nuon

€ 63.000
inkoop groene
stroom
GroenGarant
certificaten,
Nuon

‐

Papierverbruik in kg 10%
reductie

33.900 23.613 Niet bekend

Transport in km
Vliegtuig
Auto
Openbaar Vervoer

 
2.010.398
1.636.663
2.009.679

769.189
112.968
309.785

Niet bekend



Kerncijfers en resultaten

1 De Brand Equity Share meet de merkperceptie onder Nederlandse consumenten ten opzichte van
concurrenten en is gebaseerd op vijf componenten: prestatie, emotie, waarde, onderscheidend vermogen en
merkbekendheid (door onderzoeksbureau Millward Brown).

2 Voor elke grote campagne meten we de Cut Through Score via de Campaign Health Tracker. Hiermee wordt
gemeten of een consument de campagne herkent en de campagne koppelt aan Vodafone (door
onderzoeksbureau Millward Brown).

Kerncijfers en resultaten

 
Doelstelling
2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Brand Equity Share1 15 13,9 15 Niet
gemeten

Campaign Health Tracker -
Cut Through Score2

40/50 40/50 40/50 Niet
gemeten

A Playful and Connected Brand



Kerncijfers en resultaten

1 The RepTrack™ Framework van het Reputation Institute vergelijkt bedrijven op reputatie. Het meet de
stakeholderperceptie van bedrijven, door de relatie tussen de emotionele connectie van een stakeholder met
de perceptie van zeven rationele dimensies te meten: (1) Producten/Diensten, (2) Innovatie, (3) Werkplek, (4)
Citizenship, (5) Governance, (6) Leiderschap, en (7) Prestatie.

2 De Transparantiebenchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van
maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van
Economische Zaken.

3 De Social Media Monitor is een jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door
de top 100 adverteerders in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in Nederland (Bron: Nielsen
Research). Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar hoe zij social media hebben
georganiseerd, hun ambities en resultaten en een beoordeling door Social Embassy op activiteit, interactiviteit
en opbouwen van communities Op basis van deze informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0 en
100.

4 Socially Devoted Brands van SocialBakers meet welke merken de laagste responstijden en hoogste respons
ratio’s op Facebook hebben. Meetresultaat is van januari 2013.

Kerncijfers en resultaten

 
Doelstelling
2012/2013 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Positie in RepTrack1 Top 10 12e 22e Geen
meting

Transparantiebenchmark voor
duurzaamheidsverslag-
legging2

Top 10 8e 29e 12e

Social Media Monitor3 Top 5 2e 1e 29e

SocialBakers’ Socially Devoted
Brands4

Responstijd in minuten /
gemiddelde respons rate

Binnen 1 uur
een reactie
op Facebook
en Twitter en
een oplossing
binnen 24 uur

34 / 98% Geen meting Geen
meting

An Improved and Leading Reputation
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Kerncijfers en resultaten

in miljoen euro 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Operationele omzet 1,997 2,058 2,044

Bruto winst 714 748¹ -

Operationele kosten 426 391² -

Operationele winst 287 357 370

Netto winst 267 272 269

Netwerk- en IT-investeringen 292 267 205

Activa 3,252 1,979 1,962

Betalingen aan kapitaalverstrekkers 3,9 2,3 (negatief) 2

Personeelsvergoeding 198 169,8 142,3

Marktaandeel + 0,5%-punt
t.o.v. 2012

+ 1,5%-punt
t.o.v. 2011

+ 0,7%-punt
t.o.v. 2010

Bijdrage voor spectrum 1,4 miljard - -

Belastingen³ BTW: 235

Loonbelasting:
57

BTW: 217

Loonbelasting:
57

BTW: 184

Loonbelasting:
54

Financieel



Storing door de brand + Netwerk
delen

In april 2012 werd Vodafone getroffen
door een grote brand, waardoor het
netwerk dagenlang plat lag. Het
sectorbrede antwoord was dat providers
nu elkaars netwerk delen in geval van
omvangrijke storingen.

Netwerkinnovatie

Het herstel van het netwerk als gevolg
van de brand leidde ook tot een
investeringskans. Door
netwerkvernieuwing verbeteren we de
beschikbaarheid, capaciteit en stabiliteit.

Privacy

Onze klanten moeten erop kunnen
vertrouwen dat we hun privacy
respecteren. Wij doen concrete beloftes
over hoe wij omgaan met hun privacy.
Een van onze beloftes is dat wij een
helder en compleet inzicht geven in
welke gegevens we over onze klanten
hebben en waarvoor we deze gebruiken.

Vodafone Firestarters

Vodafone Firestarters onderzoekt hoe de
digitale wereld industrieën innoveert,
door zich te richten op de voorlopers
binnen de muziek, mode, film, fotografie,
media en kunst.

Het jaar in beeld

Kinderen Veilig
Verbinden

Kinderen zijn zich
niet altijd bewust
van de
veiligheidsrisico’s
van (mobiel)
internetgebruik.
Vodafone
ondersteunt ouders
en kinderen via het
programma
Kinderen Veilig
Verbinden.

Het jaar in beeld

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future_reflectie
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future_doelen
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_playful_and_connected_brand_reflectie
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_playful_and_connected_brand_resultaten
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business_resultaten


Mobiles for Good Challenge

Met de Mobiles for Good Challenge
stimuleert de Vodafone Foundation
innovatie in de gezondheidszorg.

Frequentieveiling

De spectrumveiling van de frequenties
voor mobiel bellen en internet in
december was een belangrijk moment
voor de telecomsector. De nieuwe
verdeling zorgde voor wijzigingen in de
marktstructuur en nieuwe mogelijkheden
voor verdere uitrol van het 4G-netwerk.

Mobile Request

Tijdens 3FM Serious Request heeft
Vodafone met de actie Mobile Request
ruim 30.000 oude telefoons ingezameld.
De totale waarde is gedoneerd aan het
Rode Kruis.

Vodafone RED

In maart lanceerde Vodafone de nieuwe
RED abonnementen. Bij RED is de
tariefinformatie vereenvoudigd en meer
inzichtelijk. Klanten kunnen elk toestel bij
elk abonnement kiezen of besluiten om
geen toestel te nemen. De keuze is aan
de klant.

Het jaar in beeld

Mobiel
internetgebruik

Tv-programma
Kassa behandelde
in februari mobiel
dataverbruik en
hoge
telefoonrekeningen.
Vodafone geeft
klanten inmiddels
een extra
waarschuwing voor
dataverbruik in het
buitenland en belt
klanten wanneer ze
meer dan 500 euro
aan data
verbruiken.

Het jaar in beeld

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future_resultaten
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future_reflectie
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business_reflectie
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business_resultaten
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business_reflectie


Wie wij zijn

Het grootste internationale telecombedrijf ter wereld

Vodafone Nederland maakt deel uit van Vodafone Group Plc., het grootste internationaal opererende mobiele
telecombedrijf ter wereld met vestigingen in meer dan dertig landen op vijf continenten en 86.400
medewerkers. Wereldwijd hebben we meer dan 407 miljoen klanten.

Meer dan 15 jaar actief in Nederland

In Nederland bedienen we 5,3 miljoen klanten met communicatie-oplossingen die bestaan uit mobiele, vaste,
geïntegreerde en TV-diensten via de merken Vodafone, Sizz en hollandsnieuwe. Vodafone Nederland bouwt
en onderhoudt een netwerk waarop voice-, data- en sms-diensten mogelijk zijn. Wij besteden de bouw en het
onderhoud van het netwerk grotendeels uit aan Ericsson. De afzetmarkten van Vodafone zijn de zakelijke en
consumentenmarkt via directe en indirecte verkoop, mobiele virtuele netwerk operators (MVNO’s) en andere
telecomaanbieders (via roaming en interconnect).

Er werken bij Vodafone Nederland 3.850 medewerkers (op 31 maart 2013) op één van de twee hoofdkantoren
in Amsterdam en Maastricht, de kantoren in Eindhoven, Veenendaal (BelCompany), Capelle a/d IJssel
(TeleSpectrum) en de 263 winkels (Vodafone: 99, BelCompany: 164) verspreid over heel Nederland. De
organisatie bestaat uit de volgende Business Units: Consumentenmarkt, Zakelijke markt, HR, Property en
Interne Communicatie, Financiën; Commerciële Operaties, Corporate Affairs & Strategie, Technologie en
Winkels.

.

Wie wij zijn

Vodafone Nederland versnelt uitrol 4G

Rob Shuter, CEO van Vodafone Nederland, geeft in uitleg over de recente frequentieveiling en de
uitrol van 4G. 



Integratie van
Belcompany

De integratie van beide winkelketens is versterkt door de directeur van
de BelCompany winkels en de directeur van de Vodafone winkels van
rol te laten wisselen. Ook is besloten een aantal winkels te sluiten en
een aantal BelCompany winkels te veranderen in Vodafone winkels. Het
hoofdkantoor van Belcompany in Veenendaal zal in 2013 zijn deuren
sluiten. De medewerkers verhuizen naar het hoofdkantoor in
Amsterdam.

De telefoonkopen.nl
formule stopt

Het merendeel van de telefoonkopen.nl winkels lag in hetzelfde
verzorgingsgebied als de Vodafone winkels. Daarom is besloten de
telefoonkopen.nl formule op te heffen.

Vodafone stopt met
Vodafone Franchise

In november 2012 is Vodafone gestopt met de franchise formules,
omdat het initiële doel - de groei strategie binnen Retail te ondersteunen
- al was gerealiseerd door de overname van BelCompany. Daarnaast
was de kostenbesparing lager dan verwacht.

Overname
TeleSpectrum

Om de groei in vaste en geïntegreerde telecomoplossingen te
versnellen en daarmee de positie op de zakelijke markt te versterken, is
TeleSpectrum in april 2012 aangekocht. Het bedrijf is gespecialiseerd in
hosted telefonie en IP-PBX (telefooncentrales). In 2004 was
TeleSpectrum de pionier van de hosted telefoniemarkt in Nederland en
tot op de dag van vandaag is het een van de beste spelers in de markt.
Patrick van der Spek, oprichter en CEO van TeleSpectrum, staat aan
het hoofd van Unified Communications binnen de afdeling Zakelijke
markt.

Spectrumveiling In het najaar van 2012 verwierf Vodafone Nederland in de multi-band
frequentieveiling spectrum in de 800, 900, 1800 en 2100 MHz banden.
Vodafone investeerde 1,4 miljard euro in frequenties en versnelt de
uitrol van 4G, de nieuwe generatie mobiel internet.

Kostenbesparingen In januari 2013 kondigde Vodafone Nederland aan dat het maatregelen
moest nemen om de operationele kosten te reduceren. Vodafone was
hierdoor genoodzaakt 71 medewerkers boventallig te verklaren.

Insourcing Ericsson Om de bedrijfscontinuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening beter te
kunnen waarborgen, wordt een aantal netwerkactiviteiten dat werd
beheerd door Ericsson, vanaf april 2013 door Vodafone zelf uitgevoerd.
De betrokken 53 medewerkers van Ericsson zijn per 1 april 2013 in
dienst gekomen bij Vodafone in Maastricht.

Organisatieontwikkelingen bij Vodafone Nederland in 2012-2013



Externe omgeving

Aan het begin van het boekjaar hebben we opnieuw gekeken naar de omgeving waarin we opereren.

Uit onze analyse is naar voren gekomen dat de volgende vier ontwikkelingen impact hebben op Vodafone:

1. De economische omgeving: een instabiele Eurozone, veel nieuwe wet- en regelgeving in Nederland
en onzekerheden rond wetgevingstrajecten die de telecomsector raken.

2. De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de reputatie van de sector.
3. De competitieve markt: nieuwe toetreders, de spectrumveiling, innovaties zoals big data en machine-

to-machine technologie.
4. De veranderingen in consumentengedrag: consumenten worden ouder en hebben minder inkomsten.

In relatie tot ontwikkelingen in social media, realtime informatie en meer zorgen over privacy, leidt dit
tot beter geïnformeerde consumenten met hoge verwachtingen.

Op basis van de omgevingsanalyse hebben we een selectie gemaakt van marktontwikkelingen en
maatschappelijke ontwikkelingen die grote invloed hebben op Vodafone. De analyse is mede gebaseerd op
onderzoek onder onze belangrijkste stakeholders. Voor elke ontwikkeling leggen we uit wat dit betekent voor
Vodafone, welke risico’s en kansen dit met zich meebrengt en hoe Vodafone hiermee omgaat.

Stakeholderonderzoek

Op basis van hebben we bepaald wat de belangrijkste issues voor onze interne en externe
stakeholders zijn. Dit zijn niet-transparante marketing, sales en communicatie,
ketenverantwoordelijkheid, beveiliging netwerk en databases, kwaliteit van het netwerk, privacy en
veiligheid, straling en gezondheid en CO2 besparing mogelijk maken voor andere sectoren.
In staat per stakeholder uitgelegd waarom het van belang is de stakeholder te betrekken, wat
belangrijk is voor de stakeholder en hoe wij de stakeholder hebben betrokken.

Hoe wij waarde creëren





Stakeholder

Waarom is het van
belang de
stakeholder te
betrekken?

Wat is belangrijk voor de
stakeholder?

Hoe hebben we de
stakeholder betrokken?

Klanten Onze klanten zijn
uiteraard
essentieel voor
de continuïteit
van Vodafone.
Door goed naar
onze klanten te
luisteren bouwen
we aan
vertrouwen en
identificeren we
hoe we de
klantervaring
kunnen
verbeteren. 

Waarmaken wat we
beloven: een goede,
makkelijke en snelle
service
Een goede prijs/kwaliteit
verhouding
Een betrouwbaar, stabiel
en snel netwerk

Verschillende
onderzoeken geven ons
inzicht in ons imago bij
klanten en het publiek.
Daar leiden we uit af of
we op de goede weg
zitten of dat bijsturing
nodig is.

Medewerkers Onze
medewerkers
zijn het hart van
de organisatie.
De expertise,
kennis en drive
van onze
mensen zorgen
ervoor dat we
onze missie
‘enabling
opportunities
every day’
kunnen
vervullen. 

Goede opleiding- en
doorgroeimogelijkheden
Een snelle en eenvoudige
bedrijfsvoering
Transparante en
duidelijke communicatie
Plezier door successen te
vieren

Jaarlijks onderzoekt
Vodafone via de People
Survey de tevredenheid
en meningen van
medewerkers. Daarnaast
vragen we medewerkers
jaarlijks naar de
bewustwording en
waardering van onze
duurzaamheidactiviteiten. 

Leveranciers Leveranciers en
onderaannemers
maken de
ontwikkeling van
onze producten
en diensten
mogelijk. Het is
van belang dat
we
samenwerken
aan het
verduurzamen
van de keten.

Een efficiënte
samenwerking
Door duidelijke afspraken
een betrouwbare partner
zijn, die een eerlijke prijs
betaalt
Samenwerken aan
innovaties

Acht van onze
belangrijkste leveranciers
in Nederland hebben een
self-assessment gedaan.

67 van onze belangrijkste
leveranciers zijn
geïnventariseerd op basis
van
duurzaamheidsrisico’s.

Stakeholderoverzicht



Overheid De
telecomsector is
een veel
besproken sector
binnen de
politiek. We
lichten waar
mogelijk onze
plannen,
standpunten en
acties toe, zodat
politici en
ambtenaren
begrijpen met
welke dilemma’s
wij als bedrijf te
maken hebben
en welke impact
wetgeving kan
hebben op onze
sector.

Transparante tarieven en
voorwaarden voor klanten
Een concrete doelstelling
voor energiebesparing
Bescherming van de
privacy van klanten

Regelmatig is er overleg
met politici en
ambtenaren over
verschillende thema's.
Een delegatie van het
Ministerie van
Economische Zaken heeft
in november 2012
kennisgemaakt met het
energie-
reductieprogramma van
Vodafone. Door het
bezoeken van o.a. een
antennelocatie heeft
Vodafone laten zien
welke keuzes we maken
rond energiereductie.

Experts/
Opiniemakers/
Maatschappelijke
organisaties

Experts,
opiniemakers en
maatschappelijke
organisaties
hebben een
belangrijke stem
in de
samenleving en
kunnen de
voorkeuren van
onze klanten
beïnvloeden.

Milieuorganisaties:

Gebruik van groene
stroom en
energiebesparing
Ontwikkelen en
vermarkten van producten
en diensten

Sociale organisaties:

Ketenverantwoordelijkheid
Veilige producten en
diensten, bijvoorbeeld
voor kinderen
Privacy en digitale rechten

Universiteiten:

Participatie in onderzoek, bijv. over
straling en gezondheid en
levensduur van producten

Wij streven ernaar om per
jaar ongeveer drie
stakeholderdialogen over
relevante, actuele
thema’s te organiseren.
Daarnaast hebben we
regelmatig contact met
externe deskundigen over
specifieke onderwerpen. 

Sector Binnen deze
verbanden
bespreken we
hoe we kunnen
samenwerken bij
sectorbrede
thema’s.

Verschillende thema’s vormen
risico’s en kansen voor de sector
als geheel. We werken gezamenlijk
aan het verbeteren van onze
milieu-impact, internetveliligheid,
netneutraliteit, privacy, fraude en
schulden en straling en

Regelmatig overleggen
we met branchegenoten
tijdens de vergaderingen
van ICT Nederland, VNO
NCW, MoNet en ECP-
EPN.



gezondheid. 

Media De media heeft
een belangrijke
invloed op onze
reputatie. Via de
media hoort het
algemene
publiek over
negatieve en
positieve
ontwikkelingen.
Het is voor ons
zeer belangrijk
om een goede
relatie op te
bouwen met
diverse media. 

Een snelle en open
respons op vragen.
Interviewmogelijkheden
met directie

Onze woordvoerders
hebben continu contact
met de pers over
ontwikkelingen binnen
Vodafone en reageren op
vragen over specifieke
onderwerpen. Jaarlijks
doen we onderzoek onder
journalisten over hoe zij
de informatievoorziening
en het persbeleid van
Vodafone waarderen.



  Wat betekent dit voor Vodafone?

Technologieën
convergeren

Telecommunicatie, media en
informatietechnologie zijn
tegenwoordig op technisch vlak
dermate versmolten dat ze via koper,
glasvezel, kabel en mobiele
netwerken kunnen worden
overgebracht. Apparaten zijn steeds
mobieler. Spraak en data, vast en
mobiel, internet en televisie; alles
komt samen via het IP-adres. Ook
het concurrentiespeelveld is
ingrijpend veranderd van mobiele
communicatie naar meer
internationale telecommunicatie en
internetbedrijven.

Vodafone is van een mobiel
telecombedrijf gegroeid naar een
communicatiebedrijf dat
totaaloplossingen aanbiedt voor
mobiel, vast en tv. Van belang is dat
onze diensten naadloos, veiling en
stabiel op elkaar aansluiten binnen
de verschillende technologieën

Strikte
regelgeving voor
telecom

De telecom sector is sterk
gereguleerd, niet alleen door formele
wet- en regelgeving, ook door
vrijwillig overeengekomen
gedragsregels en convenanten.

De belangrijkste ontwikkelingen op
het gebied van regulering voor
Vodafone zijn: regulering op het
gebied van toegang tot vaste
netwerken, roaming, afgiftetarieven
en het verkrijgen van
frequentievergunningen.

 Toegangsregulering vaste markt:
Op de vaste markt zijn er de facto
slechts twee aanbieders: KPN en
kabelaanbieders. Alleen KPN is
verplicht om andere partijen toegang
tot haar netwerk te geven en
kabelaanbieders niet. De
toetredingsdrempels tot de vaste
markt zijn hoog omdat het aanleggen
van een eigen landelijk dekkend
netwerk economisch geen haalbare
optie is. Toegang tot vaste
netwerken tegen tarieven die het
mogelijk maken te concurreren met
de bestaande vaste partijen is de
enige manier om ook op de vaste
markt keuze tussen aanbieders
mogelijk te maken.

Toegangsregulering vaste
markt: Vodafone heeft de ambitie
om zijn positie als challenger op de
vaste markt te versterken. Immers
zonder sterke challengers hebben
consumenten weinig keuze.
Concurrentie door alternatieve
aanbieders zoals Vodafone is
noodzakelijk om te voorkomen dat
prijzen voor diensten over vaste
netwerken te hoog worden. Goede
spelregels moeten echter wel zorgen
voor een gelijkwaardig en eerlijk
speelveld.

 Roaming: De door de EU
voorgeschreven maximum prijzen
voor bellen, sms en data dalen de
komende jaren verder. Daarnaast
moet vanaf 1 juli 2012 aan MVNOs

Roaming: Voor Vodafone betekent
dit dat de inkomsten uit roaming in
toenemende mate dalen en er
ingrijpende en kostbare wijzigingen
in systemen moeten worden gedaan

Marktontwikkelingen



toegang worden gegeven tegen
gereguleerde tarieven en vanaf 1 juli
2014 moeten roaming diensten los
van nationale diensten worden
aangeboden.

om vanaf 1 juli 2014 aan alle eisen
te kunnen voldoen.

 Gespreksafgiftetarieven: De
gespreksafgiftetarieven die
telecombedrijven bij elkaar in
rekening brengen zijn de laatste
jaren sterk gedaald.

Gespreksafgiftetarieven: Voor de
afgeleverde gesprekken op het
mobiele netwerk van Vodafone
betekent dit significant minder
inkomsten voor Vodafone.
Daartegenover staat dat het
afleveren van mobiele gesprekken
op vaste netwerken goedkoper
wordt.

 Frequentievergunningen: Eind
oktober 2012 heeft Agentschap
Telecom vergunningen geveild. Een
nieuwe verdeling zou de
marktwerking bevorderen en meer
ruimte voor innovatie en
instapmogelijkheden voor
nieuwkomers creëren. Belangrijk
doel van de veiling was om
effectieve concurrentie voor de
langere termijn te behouden. Om dit
doel te bereiken is besloten om de
toetredingsbarrières voor
nieuwkomers te verlagen en 2x10
MHz aan frequentieruimte in de 800
MHz band en 2x5 MHz in de 900
MHz band voor nieuwkomers te
reserveren.

Frequentievergunningen: In het
najaar van 2012 verwierf Vodafone
in de multi-band frequentieveiling
spectrum in de 800, 900, 1800 en
2100 MHz banden. Hiermee kan
Vodafone zijn positie in de komende
zeventien jaar verder uitbouwen. De
veiling leidt tot grote wijzigingen in
de marktstructuur. Tele2 heeft het
800 MHz spectrum verworven dat
voor nieuwkomers was gereserveerd
tegen een relatief zeer lage prijs.

Recessie zet door De economische recessie in Europa
en Nederland duurt voort. Bijna 8%
van de beroepsbevolking in
Nederland is werkloos. Ook het
besteedbaar inkomen van de meeste
Nederlanders daalt al een aantal
jaar. 

Door de recessie heeft ook
Vodafone bezuinigingen moeten
doorvoeren met het verlies van
arbeidsplaatsen tot gevolg.
Consumenten blijken, in
tegenstelling tot veel andere
uitgaven, niet gauw afscheid te
nemen van
telecommunicatiediensten. Wel zien
we een verschuiving van reguliere
naar Sim Only abonnementen,
omdat klanten langer hun oude
mobieltje blijven gebruiken. Om
klanten te helpen met betere
controle over kosten, hebben we
nieuwe abonnementen
geïntroduceerd en informeren we



 

 

klanten over hoe zij hun kosten
kunnen beperken. Als klanten hun
bundel dreigen te overschrijden
geven wij ze een extra
waarschuwing. 

Competitieve
markt

We merken dat een deel van de
consumenten verschuift naar de
zogeheten ‘no frills’ (goedkoop
bellen zonder franje) aanbiedingen in
het mobiele segment. Internationale
internetdiensten concurreren fors
met traditionele telecommunicatie
diensten als sms en zetten de omzet
onder druk. De totale service omzet
in de Nederlandse markt daalde in
2012 met -6%jaar op jaar, waarvan
-16% prepaid en -4% postpaid.

KPN introduceerde als één van de
eerste in de Nederlandse markt een
zogenaamd ‘quad play offer’. Dit
bestaat uit t internet, bellen, TV en
mobiel. UPC kocht recent een 18%
belang in Ziggo. Daarmee is de
mogelijkheid ontstaan één grote
nationale kabelmaatschappij te
creëren. Tele2 verwierf in de veiling
4G-spectrum en kondigde aan
serieus te gaan investeren in
Nederland. 

We willen ons onderscheiden van
onze concurrenten door onze focus
te richten op onze core business en
het verbeteren van onze service aan
klanten. Ook investeren we breed in
de kwaliteit van ons mobiele
netwerk, (2G, 3G, 3G Dual Carrier
en de volgende generatie netwerken
zoals 4G) en in geïntegreerde vaste
en mobiele oplossingen.

We breiden onze traditionele
communicatie diensten (bellen, data
en sms) uit met een groot scala aan
nieuwe diensten om de klantervaring
te verbeteren en extra omzet te
genereren. 



  Wat betekent dit voor Vodafone?

Klimaatverandering Het klimaat verandert. Extreem
weer (stormen, kouder, warmer,
natter en droger) zorgt ervoor dat
Nederland op een directe manier
wordt geconfronteerd met deze
verandering. De hoeveelheid
broeikasgassen in de atmosfeer,
voornamelijk CO2, is enorm
toegenomen en de oorzaak van de
klimaatverandering. Volgens een
rapport van GeSI (SMARTer 2020,
2012) is de ICT industrie
verantwoordelijk voor 2,3% van de
totale CO2-uitstoot in de wereld.
Uit datzelfde onderzoek blijkt dat
het CO2 reductie potentieel van de
ICT industrie 16,5% is. Dit kan
worden gerealiseerd als de
bestaande oplossingen in 2020
worden geïmplementeerd.

De impact van de
klimaatverandering op de
werkwijze van Vodafone is
beperkt. De extra koeling die nodig
is voor een warme dag wordt
(deels) gecompenseerd door de
koude dagen. Dit heeft nog niet
direct een gevolg voor ons
energieverbruik. Wel hebben wij
maatregelen moeten nemen voor
ons kantoor in Maastricht,
vanwege het risico op
overstromingen van de Maas. We
hebben de kwetsbare apparatuur
verplaatst van de kelder naar
hoger gelegen verdiepingen. Voor
alle nieuwe technische locaties
geldt dat deze een aantal meters
boven NAP moeten worden
gebouwd. Dankzij machine-to-
machine technologie worden
processen efficiënter, waardoor
energie kan worden bespaard in
andere sectoren.

Schaarste aan
grondstoffen en e-
waste

De schaarste aan grondstoffen
was ook het afgelopen jaar een
actueel thema. Voor de productie
van mobiele telefoons worden
zeldzame mineralen gebruikt. De
meeste mensen schaffen om de
twee jaar een nieuw toestel aan.
Het oude toestel belandt vaak
ongebruikt in de kast. De
toestellen die wel worden
ingezameld, worden gerecycled of
doorverkocht in een
ontwikkelingsland. Als een toestel
daar niet meer wordt gebruikt is
het onduidelijk wat er mee gebeurt.
Een redelijke aanname is dat deze
toestellen als elektronisch afval op
een hoop belanden, zonder dat de
metalen worden teruggewonnen
voor hergebruik in bijvoorbeeld
windmolens, auto’s en mobiele
telefoons.

De schaarste aan grondstoffen
heeft geen directe invloed op
Vodafone. Mobiele telefoons en
netwerkapparatuur zijn duurder
geworden, maar dat komt niet door
de schaarste aan grondstoffen.
Vodafone is al jaren actief op het
gebied van recycling. Het
terughalen van metalen uit
gebruikte netwerkapparatuur
draagt bij aan het reduceren van
de vraag naar nieuwe
grondstoffen. Inmiddels wordt
100% van de netwerkapparatuur
van Vodafone gerecycled of
hergebruikt. Het aantal mobiele
telefoons dat door Vodafone wordt
ingezameld is 10% van het totaal
aantal verkochte toestellen.
Hiermee is Vodafone één van de
voorlopers op dit gebied. Van de
ingezamelde toestellen wordt 13%
gerecycled en 87% hergebruikt. De
toestellen worden voornamelijk
hergebruikt in ontwikkelingslanden

Maatschappelijke ontwikkelingen



waardoor mobiele communicatie
ook in deze landen betaalbaar
wordt. Om het hergebruik van
grondstoffen verder te stimuleren,
is ook in de landen waar
hergebruikte toestellen worden
verkocht, een inzamelsysteem
nodig. Vodafone probeert door
diverse samenwerkingen
inzameling in deze landen te
realiseren:
1) Vodafone Ghana heeft het
eerste inzamelsysteem opgezet.
2) Samenwerken met Global e-
Sustainability Initiative (GeSI) en
andere marktpartijen in de e-waste
werkgroep om oplossingen te
zoeken voor e-waste.
3) Een circulaire stroom is nog niet
gerealiseerd, maar samen met
Brightstar Corp, onze wereldwijde
partner voor toestelhergebruik,
ondernemen we initiatieven om
inzamelsystemen op te zetten.
Voorlopig nog wel gericht op
Europa.

Vergrijzing, kosten
gezondheidszorg
stijgen

De Nederlandse gezondheidszorg
behoort tot de beste ter wereld als
het gaat om kwaliteit en
toegankelijkheid. Nederland heeft
de ambitie om de toegankelijkheid
en de kwaliteit van de
gezondheidszorg te behouden én
verder te verbeteren. Tegelijkertijd
willen we dat de zorg betaalbaar
blijft. Die betaalbaarheid staat
momenteel onder druk. Als gevolg
van de vergrijzing, de medisch-
technologische ontwikkelingen en
een veranderende maatschappij,
stijgen de zorguitgaven. Mede om
die reden is door de overheid vrije
marktwerking doorgevoerd, wat de
vraag naar efficiëntie doet
toenemen. Het besparen van
kosten en vergroten van
productiviteit van personeel zijn
actuele thema’s. Uit verschillende
analyses en onderzoeken blijkt dat
de toenemende zorgvraag niet
alleen met meer personeel is op te
vangen.

Vodafone vindt dat technologie
een wezenlijke rol kan vervullen bij
het waarborgen van de kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid
van de gezondheidszorg.
Vodafone biedt mobiele
communicatie-oplossingen die
veilige en efficiënte zorgverlening
en zorg op afstand mogelijk
maken. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld ouderen langer
zelfstandig blijven en krijgen
medische professionals sneller en
eenvoudiger toegang tot
patiëntinformatie, waardoor de
behandeling en klinisch onderzoek
goedkoper worden.



 

Risico’s voor
consumenten

Vrije toegang tot internet wordt
gezien als een fundamenteel
mensenrecht. Een wereldwijd open
internet is een drijvende kracht
voor ontwikkeling; het biedt alle
mensen, ongeacht ras, afkomst of
geloof, een gemeenschappelijke
ruimte voor zelfontplooiing en de
vrije uitwisseling van informatie en
ideeën. Dezelfde rechten die
mensen offline hebben moeten
ook online worden beschermd,
zoals de vrijheid van meningsuiting
en het recht op privacy en
gegevensbescherming. Bij de
bescherming van mensenrechten
op het internet spelen niet alleen
regeringen, maar ook bedrijven
een rol.

Onze klanten moeten erop kunnen
vertrouwen dat we hun privacy
respecteren. Zij hebben er recht op
dat de communicatie over ons
netwerk vertrouwelijk blijft en dat
wij hun persoonsgegevens
zorgvuldig beheren. Wij zijn ons
ervan bewust dat het krijgen van
dit vertrouwen niet
vanzelfsprekend is; we moeten dit
vertrouwen verdienen. Daarom
doen wij onze klanten concrete
beloftes over hoe wij omgaan met
hun privacy. Een van onze beloftes
is dat wij een helder en compleet
inzicht geven in welke gegevens
we over onze klanten hebben en
waarvoor we deze gebruiken. Op
onze website is informatie met
betrekking tot Vodafone over
privacy en gegevensbescherming
op één plek beschikbaar, inclusief
tips & tools die onze klanten
helpen bij het voorkomen en
verminderen van risico’s die hun
privacy kunnen aantasten.

http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/privacy-veiligheid


Interne omgeving

We hebben in 2012 ook een analyse gemaakt van de interne organisatie, waarbij we hebben gekeken
naar onze medewerkers, onze klanten, wat er nodig is voor de toekomst, ons merk en onze reputatie.

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen:

Medewerkers - Vodafone heeft goed opgeleide medewerkers die hoge kwaliteit leveren. Wat meer
aandacht behoeft is de betrokkenheid bij het bedrijf, de trots op onze producten en diensten en de
manier van werken door processen eenvoudiger, sneller en duidelijker te maken.
Klanten - positief is dat we de afgelopen jaren marktaandeel hebben weten te winnen. Onze
uitdagingen zijn om beter te luisteren naar klanten en de klantervaring te verbeteren.
De toekomst - focus op grote projecten met lange termijn doelen is essentieel om voorbereid te zijn
op de toekomst. Het gaat hierbij vooral om de netwerk- en IT-infrastructuur, ontwikkeling van
innovatieve producten en diensten, betere distributie en het creëren van een cultuur die innovatie
stimuleert en mogelijk maakt.
Het merk - we zijn een ‘award winning’ merk, we hebben een sterke positie in sociale media, maar tot
nu toe is er niet een duidelijk element waarin we ons onderscheiden. Dat moet ‘Always Easiest’
worden.
De reputatie - we hebben geen goede reputatie, terwijl we onderdeel uitmaken van een sector met
enorme (potentiele) positieve impact op de samenleving. Een grote uitdaging ligt in het verbeteren
van de reputatie van de gehele sector via brancheorganisatie Nederland ICT.

Hoe wij waarde creëren



Visie, missie en waarden

Na analyse van de externe en interne omgeving hebben we niet alleen onze strategie, maar ook de visie
en missie herzien.

Visie: Always Easiest

De samenleving wordt steeds afhankelijker van mobiele technologie. Mensen staan continu met elkaar in
verbinding. Dit heeft het persoonlijke en zakelijke leven sneller, makkelijker en tegelijkertijd complexer
gemaakt. Onze klanten moeten volledig kunnen vertrouwen op onze producten en diensten en op onze 24/7
dienstverlening. Daarom willen we als telecombedrijf eenvoudig en makkelijk zijn. We streven er naar onze
klanten een consistente en eenvoudige ervaring te bieden door het makkelijk voor hen te maken onze
producten en diensten te gebruiken. We hebben dat verwoord in “Always Easiest”. We willen EASY zijn om
mee samen te werken en EASY om vóór te werken. ‘Easiest’ staat voor onderscheidend zijn en altijd weten
waar Vodafone het beter kan doen dan de concurrent. ‘Always’ staat voor continue verbetering.

Missie: Enabling opportunities every day

Iedere dag kansen creëren met behulp van communicatie; dat is waar we voor staan. Dat gaat verder dan
alleen winst maken. Het gaat ook over de manier waarop wij positief kunnen bijdragen aan de samenleving;
door mobiel werken mogelijk te maken bijvoorbeeld, waardoor wij onze klanten een mate van flexibiliteit en
vrijheid kunnen geven die zij niet eerder hadden.

Waarden: The Vodafone Way

The Vodafone Way vormt het kader voor de manier waarop wij onze visie en missie kunnen realiseren.
Wereldwijd stimuleren wij onze mensen klantgericht te werken en innovatief, ambitieus en competitief te zijn.
Om dit te realiseren hebben we een vergelijkbare werkwijze in alle landen waarin we opereren met behoud van
lokale waarden. Onze drie gedeelde waarden zijn snelheid, eenvoud en vertrouwen. Snelheid betekent voor
ons dat we ons richten op de dynamiek van de markt, dat we snel verbeteren, innoveren en problemen
oplossen. Resultaat is voor ons het belangrijkste, waarbij we rekening houden met kwaliteit, veiligheid, de
financiële toekomst en reputatie van het bedrijf. Eenvoud betekent voor ons dat we het eenvoudig maken voor
klanten, partners en ons zelf door simpele oplossingen te bieden en door het verwijderen van obstakels die
onnodige complexiteit veroorzaken. Bij Vodafone betekent vertrouwen dat we betrouwbaar zijn, ons eerlijk,
integer en redelijk gedragen, en dat we het vertrouwen respecteren dat klanten, business partners en
medewerkers in ons stellen.

Hoe wij waarde creëren



Strategie

De visie, verwoord in “Always Easiest”, staat centraal in onze kernactiviteiten en maakt duidelijk wat
we willen bereiken.

Om dit te realiseren, hebben we vijf focuspunten:

1. Allereerst richten we ons op onze mensen en hun talent. De kwaliteit van de mensen die we werven,
de manier waarop we ze behouden en hoe we in hen investeren is essentieel voor ons succes. Zij zijn
het fundament waarop we onze organisatie bouwen. Daarom willen we hun betrokkenheid bij
Vodafone vergroten en hen trotse ambassadeurs maken van onze producten en diensten. Ook willen
we simpeler gaan werken.

2. Daarnaast focussen we ons op de manier waarop we met onze klanten omgaan, hoe we met ze
communiceren, welke producten we voor hen ontwikkelen en de ervaring die we hen bieden. We
willen processen eenvoudiger voor hen maken, moeite voor ze doen en online toegankelijk zijn.

3. Ook richten we ons op de toekomst. We investeren veel om ons netwerk en IT-systemen klaar te
maken voor de snel veranderende behoeftes en we stimuleren en maken innovaties mogelijk door het
gebruik van mobiele technologie.

4. Ten vierde gaat het om hoe we ons merk uitdragen, hoe we de dialoog aangaan met klanten. We
willen onderscheidend zijn in gemak en ‘playfulness’. In onze manieren van communiceren willen we
warmer en speelser zijn en vooral plezier uitstralen.

5. Tot slot richten we ons op stakeholders. Zij zijn belangrijk voor elk focuspunt. We willen van elke
stakeholder begrijpen wat zijn belangrijkste zorgen zijn, zodat we met de juiste mensen de dialoog
kunnen aangaan. We willen een duidelijk standpunt innemen over belangrijke issues en dit proactief
uitdragen. Verder willen we ons beter onderscheiden op duurzaamheid, leiderschap, goed bestuur en
betrokkenheid bij de samenleving.

We hebben deze vijf focuspunten vertaald naar vijf strategische pijlers:

A great place to work
The easiest place to do business
Building for the Future
A playful and connected brand
A leading and improved reputation

In het hoofdstuk Prestaties behandelen we per strategische pijler de doelen, KPI’s, resultaten, verbeterpunten
en dilemma’s van het boekjaar 2012/2013.

Hoe wij waarde creëren

“We beginnen met de mensen, want zij zijn de sleutel tot succes”
- Rob Shuter, CEO.



Waardeketen

Wij willen waarde creëren voor al onze relevante stakeholders. Een gezonde financiële basis maakt het
mogelijk om een brede rol in de samenleving te vervullen, bijvoorbeeld als aanjager van innovatie, of
als investeerder in de Nederlandse economie. Maar ook als grote werkgever werkgelegenheid bieden,
bijvoorbeeld in de regio Maastricht of als deelnemer aan publiek-private samenwerkingen.

De waardeketen geeft weer in welke stappen ons bedrijfsproces is opgedeeld en waar wij de grootste impact
kunnen realiseren op de maatschappij.

Op die gebieden kunnen wij de meeste waarde creëren. Het gaat hierbij zowel om het verminderen van
negatieve impact als het realiseren van positieve impact. Geleidelijk transformeren we negatieve issues naar
een positieve aanpak en zelfs naar potentiële business cases. Met de waardeketen en dit verslag zetten we
een eerste stap in het beter inzichtelijk maken van onze maatschappelijke impact en waarde-creatie.

De waardeketen is gebaseerd op de omgevingsanalyse en de stakeholderconsultaties en de analyse van de
belangrijkste risico’s en kansen voor Vodafone.

Hoe wij waarde creëren

De laat een overzicht zien van thema's die wij en onze stakeholders beschouwen als een belangrijk
onderdeel van ons beleid. We ondernemen acties op ieder van deze thema's, alhoewel onze rol
inhoudelijk kan verschillen. Sommige issues worden industrie breed opgepakt, andere door Vodafone
Group. 



Thema's Issues Kansen Risico's

Bescherming
& Service

Privacy
Veiligheid netwerk
Mobiele telefoons en
kinderen
Klantenservice
Schuldpreventie
SMS-diensten derden
Contracten onder dwang

Klanten moeten onze
producten en diensten
veilig en verantwoord
kunnen gebruiken. Wij
spannen ons in om
klanten bewust te
maken van mogelijke
risico’s, hen voor te
lichten en
ondersteuning te
bieden bij hoe zij zich
kunnen beschermen
tegen deze risico’s.

Zwakke plekken in ons
netwerk,
verkoopprocessen,
producten of diensten
van onszelf of derden
die gebruik maken van
ons netwerk, moeten
we snel opsporen en
oplossen om misbruik
te voorkomen.

Transparantie Tarieven
Voorwaarden
Netneutraliteit
Verantwoorde marketing

De balans vinden
tussen het aanbieden
van diverse
abonnementsvormen
die tegemoet komen
aan de wensen van
verschillende
gebruikers en
tegelijkertijd het aanbod
overzichtelijk,
transparant en
betaalbaar voor
iedereen houden.

Regelgeving zet onze
business modellen in
toenemende mate
onder druk, wat
uiteindelijk tot hogere
tarieven voor klanten
kan leiden, omdat
miljarden-
investeringen nodig zijn
voor vergunningen en
netwerkbouw.

Milieu CO2-uitstoot Het gebruik van onze
producten en diensten
kan CO2 besparing
opleveren, door mobiel
werken en door energy-
efficiente machine-to-
machine (M2M)
toepassingen zoals
slimme meters en
slimme logistiek.

De stijgende vraag
naar mobiele
datadiensten vraagt om
uitbreiding van de
capaciteit van ons
netwerk, waardoor ons
elektriciteitsverbruik
blijft toenemen.

Ketenbeheer Elektronisch afval
Duurzame telefoons
Arbeidsomstandigheden
Conflict mineralen

Samenwerking in de
keten is essentieel om
complexe problemen,
zoals in het geval van
conflictmineralen, op te
lossen.

Misstanden in de keten
kunnen onze reputatie
ernstig schaden.

Gezondheid Straling en gezondheid Vodafone ondersteunt
het COSMOS
onderzoek in
Nederland. We hopen

Tot op heden zijn er
geen nadelige
gezondheidseffecten
voor het gebruik van

Risico's en Kansen



 

dat dit onderzoek meer
inzicht geeft in de
effecten van straling en
hoe mensen hun
telefoon het beste
kunnen gebruiken.
Samen met MoNet
gaan we in gesprek met
gemeenschappen als
er onrust is over het
plaatsen van masten.

mobiele telefoons
vastgesteld. Omdat
hiernaar nog steeds
veel onderzoek wordt
verricht, kan het
onderwerp leiden tot
maatschappelijke
onrust. Dit kan soms
van invloed zijn op de
besluitvorming over de
plaatsing van
zendmasten.



Klaar voor de toekomst

De vooruitzichten blijven uitdagend in het licht van het huidige economische klimaat en de
kostenbesparingen van de overheid. De concurrentie in de markt zal verder toenemen. Daardoor
verwachten we dat de omzetgroei van mobiele diensten in het volgend boekjaar marginaal negatief zal
zijn in vergelijking met dit jaar. Met het huidige tariefportfolio (inclusief Vodafone RED) zullen we naar
verwachting wel in staat zijn ons marktaandeel te vergroten. We verstevigen de grip op de markt voor
vaste telefonie, in zowel de zakelijke als consumentenmarkt en we blijven investeren in de capaciteit en
dekking van ons netwerk door het uitrollen van het 4G-netwerk. De huidige status met betrekking tot de
financiering en personeel zal in het komende boekjaar naar verwachting hetzelfde blijven.

Onze focusgebieden voor de komende jaren zijn:

Data diensten: de toegankelijkheid en ontwikkeling van (nieuwe) mobiele datadiensten is een
belangrijk speerpunt met het alsmaar toenemende gebruik van mobiel internet en het managen van
de daarmee gepaard gaande privacy en veiligheidsaspecten.
Netwerk: voor onze producten en diensten hebben we het beste datanetwerk en de beste IT
systemen nodig. We streven daarom naar een snelle uitrol van HSPA+ (voor 3G) en LTE (voor 4G).
Ook blijven we investeren in energie-efficiency. Dit doen we o.a. door ISO 14001 certificering in 2013.
Klant ervaring (Customer experience): We streven naar een optimale dienstverlening voor onze
klanten en een juiste prijs/ kwaliteit verhouding. Ook introduceren we nieuwe diensten om telefoons
terug te kopen van klanten en breiden we de voorlichting aan ouders over veilig mobielgebruik voor
kinderen uit.
Geïntegreerde vaste en mobiele communicatie voor de zakelijke en consumenten markt:
Omdat werknemers mobieler worden en smartphones en laptops steeds veiliger, is de convergentie
tussen vaste en draadloze communicatie steeds belangrijker. Daarnaast bieden we ook thuis vast
internet, spraak en TV aan. Om de positie op de markt voor vaste breedbanddiensten te verstevigen
en uit te breiden heeft Vodafone in mei 2013 Wiericke overgenomen, een leverancier van triple play
diensten (internet, televisie, telefonie) over glasvezel.
Nieuwe diensten: innovaties richten zich vooral op machine-to-machine toepassingen, mobile
commerce (betalen en verzilveren van een kortingsbon met je mobiel) en afrekenen via de mobiele
rekening. Speciale aandacht is er voor het stimuleren van innovaties in de gezondheidszorg.

Hoe wij waarde creëren



Altijd een challenger

Door constant de status quo uit te dagen, hebben we doorbraken gerealiseerd ten gunste van onze
klanten.

1995:  Libertel was de eerste concurrent voor KPN
1999:  Libertel was de eerste die prepaid introduceerde op de Nederlandse markt
2004:  Vodafone was de eerste die het UMTS netwerk in Nederland introduceerde
2010:  Vodafone was de eerste en enige die 28.8 Mbps aanbood op de Nederlandse markt
2010:  Vodafone was de eerste die data integreerde in de basis abonnementen
2011:  Vodafone betrad de consumenten glasvezelmarkt met Vodafone Thuis (internet, bellen
en tv)
2013:  Vodafone was de eerste die hogere snelheid introduceerde door het aanbieden van dual
carrier op het 3G-netwerk



Strategische
pijlers Ons doel KPI 2012/2013 KPI 2013/2014

A great
place to
work

Het creëren van
een inspirerende
werkomgeving en
investeren in
betrokken en
effectieve
medewerkers.

Score van minimaal
75% op de Employee
Engagement Index

Score van minimaal 24
op de Employee Net
Promotor Score

Een groei van 2,5%
van het aantal
vrouwen in het
topmanagement ten
opzichte van het vorig
boekjaar (2011/2012:
28%)

Employee
Engagement Index ≥
80 (+4)
Management Index ≥
75 (+3)
Employee Net
Promotor Score
(ENPS) > 30 (+9)
Simplicity score ≥ 50
(+5)

The easiest
place to do
business

Het creëren van
een optimale
klantervaring door
het op
toegankelijke wijze
bieden van een
consistente en
eenvoudige
dienstverlening.

1e plaats op de Net
Promotor Score (NPS
met min. 5pt afstand
van de daarna best
scorende concurrent).
Score van >80% op
Customer Effort Score.
100.000 gebruikte
telefoons inzamelen.

Net Promotor Score
(NPS): +5
Customer Effort Score
(CES) +10pp
Channel CES > 85%
120.000 gebruikte
toestellen inzamelen
voor recycling en
hergebruik

Building for
the Future

Het ontwikkelen
van een
betrouwbare en
stabiele
infrastructuur die
de enorme
datagroei in de
toekomst aankan.
Tegelijkertijd willen
we onze negatieve
impact op het
milieu verminderen
en investeren in
innovatieve
producten en
diensten waarmee
we oplossingen
bieden voor
maatschappelijke
vraagstukken.

Vernieuwen en
verbeteren van het
netwerk in 4 fasen:
oplevering fase 1, start
fases 2-4.
Vernieuwen en
verbeteren van de IT
infrastructuur in 2
fases: oplevering fase
1.
Milieu: CO2-reductie
van 50% in 2020 ten
opzichte van
2006/2007.
30% energie-
efficiënter in 2020 ten
opzichte van 2005 2%
energie-efficiënter per
jaar.

Netwerkinnovatie:
oplevering van fase 2,
100% conform
programma eisen:
40% van de 3G sites
zijn in maart 2014
vernieuwd.
IT infrastructuur:
oplevering van IT-
project voor het
vernieuwen en
verbeteren van de IT
infrastructuur, 100%
conform programma-
eisen.
Milieu: CO -reductie
van 50% in 2020 ten
opzichte van
2006/2007.
30% energie-
efficiënter in 2020 ten
opzichte van 2005, 2%
energie-efficiënter per

2



jaar.
ISO 14001 certificering
voor milieu en
beveiligingsstandaard
ISO 27001 voor het
beheren en beveiligen
van waardevolle
(klant) data.
Innovatieve producten
en diensten:

Marktleider
blijven in
Machine-to-
machine
(M2M)
Ontwikkeling
en uitrol van
nieuwe
datadiensten

A Playful and
Connected
Brand

We willen een
energiek en
uitdagend
telecombedrijf zijn
dat klanten een
uitstekend
netwerk, goede
service,
innovatieve
diensten en een
goede prijs-
kwaliteitverhouding
biedt. Dit kunnen
we alleen
realiseren door
toegankelijk, open
en makkelijk
benaderbaar voor
klanten te zijn en
met hen in dialoog
te gaan.

Merkdoelstelling:
Brand Equity Score
(BES) 15
Campagnedoelstelling:
Campaign Health
Tracker Cut Through
Score 40 / 50

Merkdoelstelling:
Brand Equity Score
(BES) 14,5
Campagnedoelstelling:
Campaign Health
Tracker Cut Through
Score 50 / 60

An Improved
and Leading
Reputation

Het verbeteren van
onze reputatie
door het
analyseren van de
behoeftes van elke
stakeholder, zodat
we de juiste
onderwerpen met
de juiste personen
bespreken, daar zo
goed mogelijk op

Een plaats in de top 10
van RepTrack
Een plaats in de top 10
van de Transparantie–
benchmark

Een plaats in de top 10
van RepTrack
Een plaats in de top 10
van de Transparantie–
benchmark



anticiperen,
daadwerkelijk
acteren en over
communiceren.

Our financial
Performance

Het leveren van
solide financiële
prestaties op
operationele
omzet, marge en
kasstroom, wat
resulteert in een
groeiend
marktaandeel in de
mobiele
telecommarkt en
een verbeterde
winstgevendheid.

Focus op winst uit
mobiele diensten.
Hogere
kostenefficiency om
EBITDA zeker te
stellen.
Verhogen van de
investeringen in de
geconvergeerde
business en solide
kapitaal investeringen
in mobiel.

Focus op winst uit
mobiele diensten.
Hogere
kostenefficiency om
EBITDA zeker te
stellen.
Verhogen van de
investeringen in de
geconvergeerde
business en solide
kapitaal investeringen
in mobiel (LTE).



Prestaties

A great place to work

The easiest place to do business

Building for the future

A playful and connected brand

An improved and leading reputation

Prestaties

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_great_place_to_work
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/building_for_the_future
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/a_playful_and_connected_brand
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/an_improved_and_leading_reputation


Wat zijn onze doelen?

KPI 2012/2013

Score van minimaal 75% op de Employee Engagement Index 
Score van minimaal 24 op de Employee Net Promotor Score
Een groei van 2,5% van het aantal vrouwen in het topmanagement ten opzichte van het vorig
boekjaar (2011/2012: 28%)

Subdoelen

Goede carrièremogelijkheden en beloningen 
Een effectieve manier van werken 
Goed leiderschap en teamwork
Het faciliteren van mobiel werken

 

Aandacht voor diversiteit van onze medewerkers
Verantwoorde werkgever
Medewerkers die zich inzetten voor de samenleving

Waarom is dit belangrijk voor ons?

De kwaliteit van de mensen die we werven, de manier waarop we ze behouden en hoe we in onze mensen
investeren is essentieel voor ons succes in de toekomst. Ondanks het feit dat de Nederlandse economie al
jarenlang krimpt en de werkloosheid stijgt, zien we dat de zoektocht naar talent voor nichebanen lastiger is dan
ooit. Ook zien we de opkomst van een generatie die op zoek is naar een ondernemende manier van werken en
inspirerend leiderschap. Het is van belang dat medewerkers onze producten en diensten goed kennen en
bereid zijn deze aan te bevelen aan derden. Betrokken en loyale medewerkers blijven bij ons werken en zijn de
beste ambassadeurs; zij dragen actief bij aan het succes van onze business, een betere productiviteit en een
hogere klanttevredenheid. 

A Great Place to Work

Hoofddoel

Het creëren van een inspirerende werkomgeving en investeren in betrokken en effectieve
medewerkers



Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Goede carrièremogelijkheden en beloningen
We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien en zichzelf te ontwikkelen door  persoonlijke
ontwikkeldoelen te formuleren en gebruik te maken van een duidelijk en eerlijk beloningssysteem.

Een effectieve manier van werken 
Door een duidelijk en inzichtelijk beoordelingsproces helpen we managers om samen met medewerkers
heldere en haalbare doelen op te stellen. 

Goed leiderschap en teamwork
Via lijnmanagers-sessies ontwikkelen lijnmanagers jaarlijks hun managementvaardigheden. Verder hebben alle
leden van de directie en het senior management een intensieve driedaagse workshop gevolgd over onze
waarden (eenvoud, snelheid en vertrouwen) en samenwerken in teamverband.

Het faciliteren van mobiel werken
We bieden medewerkers faciliteiten die nodig zijn om mobiel te kunnen werken en dragen zo bij aan een
betere werk-privé balans en minder gebruik van papier en printers. We moedigen zowel medewerkers als
bezoekers aan om met het OV naar onze kantoren te reizen. Om bezoek van ons kantoor in Amsterdam per
auto te ontmoedigen, hebben we geen parkeerplaatsen beschikbaar. 

Aandacht voor diversiteit van onze medewerkers
We hebben ons gecommitteerd aan de doelstelling van een groei van 50% van het aantal vrouwen in het
topmanagement in 2016 ten opzichte van 2011. Ook werken we aan het in dienst nemen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen. 

Verantwoorde werkgever
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is essentieel. We zorgen daarom voor een gezonde lunch
op de kantoren en voor voorzorgsmaatregelen om ongevallen en verzuim te voorkomen. Ook stellen wij
werknemers in staat om binnen kantoortijd te sporten onder begeleiding van professionele begeleiders en heeft
het kantoor in Amsterdam een eigen sportaccommodatie.  Daarnaast integreren we duurzaamheid in de
doelstellingen van alle Vodafone afdelingen en de beoordeling en beloning van directie en senior managers.   

Medewerkers die zich inzetten voor de samenleving
Door vrijwilligerswerk onderdeel te maken van de Vodafone cultuur zetten steeds meer mensen zich in voor
maatschappelijke projecten. De Vodafone Foundation heeft in samenwerking met Nederland Cares een nieuw
vrijwilligersplatform opgezet. Vodafone geeft iedere medewerker jaarlijks 1 dag verlof om deel te nemen aan
een van deze activiteiten. 

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek:
Employee Engagement Index: 76% (+2%) 
Employee Net Promotor Score: 21 (-3)
Geaggregeerde Manager Index 72 (+o)
Diversity & Inclusion 80 (+1)

A Great Place to Work



De waarden van Vodafone:
Medewerkers beoordelen de waarden als volgt:

Speed 62 (-3)
Simplicity 45 (-3)
Trust 68 (+1)

Goed leiderschap en teamwork
80% van de managers nam deel aan workshops om hun prestatie-management vaardigheden te
verbeteren.

Mobiel werken
Sinds de introductie van mobiel werken in 2008 heeft Vodafone t/m 2012 de volgende besparingen
gerealiseerd:  

40% besparing op kantoorruimte
60% besparing op faciliteitkosten
29% besparing op elektriciteit  
80% minder papiergebruik
25% minder CO2 per medewerker per jaar

Diversiteit
Het percentage vrouwen in onze gehele organisatie is in het boekjaar 2012/2013 met 4% gedaald ten
opzichte van het vorig boekjaar (van 38% tot 34%). De daling van het aantal vrouwen bij Vodafone is
gerelateerd aan de overname van Belcompany.
Het aantal vrouwen in het topmanagement is sinds het boekjaar 2010/2011 met 7% gegroeid (van
26% naar 33%)
Afgelopen jaar was 60% van de trainees vrouw.

Verzuim
Dit jaar was het ziekteverzuim 3,52% exclusief zwangerschap en 3,62% inclusief zwangerschap.

Medewerkers die zich inzetten voor de samenleving
Afgelopen jaar hebben medewerkers 1.634 uren aan vrijwilligerswerk besteed.

Aantal medewerkers en verloop (inclusief Retail BV)

Hoe meten we de resultaten?

We meten de Employee Engagement Index (EEI) en de Employee Net Promotor Score (ENPS) via de People
Survey, het jaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek.

Met de EEI meten we de betrokkenheid van medewerkers bij Vodafone, de bereidheid om voor Vodafone te
blijven werken en de wil om steeds een stap extra te zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de
hand van de gemiddelde score van zeven vragen en heeft een maximum score van 100.

Met de ENPS meten we in hoeverre medewerkers Vodafone aanbevelen aan derden. De ENPS heeft een
schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors
(medewerkers die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De ENPS wordt berekend door van het percentage
Promotors van het percentage Detractors af te trekken.





Reflectie

Wat vinden onze stakeholders?

Trainee Max Kranendijk, 27 jaar, afdeling Commercial Operations:

“Via het TEDxRotterdam event ‘CEO for one day’ ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Vodafone als
werkgever. Bij dit event mocht ik één dag achter de schermen meekijken en mijn kritische blik met de business
delen. De relaxte en informele cultuur, het mobiele werken en de snelheid van de business spraken me meteen
aan. Eigenschappen die je in weinig bedrijven zo gebalanceerd tegenkomt. Daarnaast is het een bedrijf waarbij
je veel samen moet werken in plaats van tegen elkaar opboksen om succesvol te zijn.” 

A Great Place to Work

Wat ging er goed?

76% van onze medewerkers is door mobiel werken beter in staat om werk en privé leven met
elkaar in balans te brengen. 
We zijn een initiatief gestart om geïnteresseerde werknemers uit alle organisatieonderdelen en
locaties actief te betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van onze visie, strategie en
klantervaring. De beste ideeën om de klantervaring te verbeteren en te vereenvoudigen worden
onmiddellijk uitgevoerd. 
Achtergrond en geslacht vormen volgens onze medewerkers geen barrière om vooruit te
komen in het bedrijf (+ 1 punt). 
Het aantal vrouwen in het top management steeg wederom (+5%). 
We werken samen met de Gemeente Nijmegen om mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te krijgen in onze winkels. 
Medewerkers vinden dat het werk in het team goed is georganiseerd (+6) en dat Vodafone
hoogwaardige producten en diensten levert (+9). 

Wat kan beter?

De aansturing in de organisatie willen we verder verbeteren door lijnmanagers nog beter te
ondersteunen en te ontwikkelen. 
De ENPS is gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. Om dit te verbeteren geven we o.a.
trainingen over onze producten en diensten. 
Om de beoordeling van de waarden Speed en Simplicity te verhogen, hebben we 16 Simplicity
sessies georganiseerd, waar 112 medewerkers aan deelnamen. Op basis van de uitkomsten
van deze sessies hebben we concrete verbeteracties vastgesteld. 
Het blijft een uitdaging om herkend te worden als een goede en verantwoorde werkgever.
Vodafone werkt momenteel aan een plan om werkplekken te creëren voor mensen die zonder
re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.



Kostenbesparing

Vanwege het slechte economische klimaat in Nederland waren we genoodzaakt om operationele kosten te
besparen en hogere efficiency te realiseren. We hebben gedwongen ontslagen zoveel mogelijk proberen te
beperken, maar moesten 71 medewerkers boventallig verklaren. De OR is actief betrokken geweest bij het
gehele proces, heeft Vodafone overtuigd om het aantal boventalligen te beperken en heeft een actief
outplacement proces bepleit waarbij mensen actief van werk naar werk werden begeleid. Onze recruiters
hebben deze mensen ondersteund in het vinden van een nieuwe baan. 



Wat zijn onze doelen?

KPI 2012/2013

1e plaats op de Net Promotor Score (NPS met min. 5pt afstand van de daarna best scorende
concurrent).
Score van >80% op Customer Effort Score.
100.000 gebruikte telefoons inzamelen.

Subdoelen

Een consistente en eenvoudige dienstverlening via verschillende kanalen.
Eenvoudig en transparant aanbod toegesneden op de huidige klantbehoefte. 
Makkelijk en veilig voor iedereen:

Het aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor klanten om oude toestellen in te leveren. 
Meer voorlichting over privacy
Eco-score op 100% van de toestellen.
Voorlichting, tools en producten voor ouders zodat hun kinderen veilig en verantwoord
gebruik kunnen maken van mobiele telefonie.

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Onze klanten zijn meer en meer afhankelijk van hun mobiele telefoon of tablet. Ze verwachten, naast relevante
producten en een hoogwaardige netwerkkwaliteit, een uitstekende dienstverlening. Daarom is het van belang
dat wij onze klantprocessen, communicatie en diensten eenvoudig en inzichtelijk maken voor onze klanten.

The Easiest Place to do Business

Hoofddoel

Het creëren van een optimale klantervaring door het op toegankelijke wijze bieden van
een consistente en eenvoudige dienstverlening.



Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Een consistente en eenvoudige dienstverlening via verschillende kanalen
Klanten kunnen ons benaderen via verschillende kanalen (winkel, telefonisch en online). Online bieden we
contact via het klantenforum, de chatservice, de 24/7 Web Crew en via social media. Een hoog kwaliteitsniveau
garanderen we door een in-house klantenservice en door training. De bonus van servicemedewerkers is onder
meer afhankelijk van hoe klanten de service beoordelen. Klanten kunnen met vragen over hun smartphone en
tablet terecht bij de Smartphone crew. Voor zakelijke klanten is er een in-house service, Bring Your Own
Device-ondersteuning en een portal waar te zien is of er onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk
plaatsvinden in de buurt van het bedrijf.

Eenvoudig en transparant aanbod toegesneden op de huidige klantbehoefte
Vanwege de transitie van bellen naar data, hebben we nieuwe abonnementen geïntroduceerd (). Het
keuzeaanbod in abonnementen is drastisch beperkt, waardoor het makkelijker is om te vergelijken. De
tariefinformatie is vereenvoudigd en transparanter door de flexibiliteit in keuze voor het betalen van de
smartphone ineens vooraf, of maandelijks in de abonnementskosten. Klanten kunnen nu elk toestel bij elk
abonnement kiezen. Toestelprijzen en abonnementskosten zijn nu onafhankelijk van elkaar inzichtelijk. Ook
ontvangen klanten een sms-alert als de bundel bijna overschreden is. Om schulden te voorkomen doen we
kredietchecks. Voor zakelijke klanten is mobiele telefonie in 43 Vodafone Voordeellanden een standaard
onderdeel van het abonnement.

Makkelijk en veilig voor iedereen
Via verschillende tools en door voorlichting, geven we klanten controle over hun eigen privacy en het maken
van bewuste keuzes die goed zijn voor het milieu of hun eigen kinderen. Met de Vodafone Inruildeals worden
klanten gestimuleerd om hun gebruikte toestel aan Vodafone terug te verkopen.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Score van -13 op de Net Promotor Score (NPS) onder consumenten.
Score van - 20 op de Net Promotor Score (NPS) onder zakelijke klanten.
Customer Effort Score 77%. Op basis van de kanaalscores voor klantenservice, online en winkel zijn
we tussen 2 en 3 uitgekomen (gemeten op een 5 punts schaal, waarbij 1=weinig moeite en 5=veel
moeite).
114.279 gebruikte telefoons ingezameld.
38.770 downloads van de Safety Net app voor ouders en kinderen.

Makkelijk en veilig voor iedereen:
Online voorlichting voor ouders over hoe hun kind veilig en verantwoord gebruik kan maken van een
mobiele telefoon, ondersteuning via tools en de Safety Net app (tegen pesten en voor veilig browsen)
en een speciale Kind Veilig sim.
Online informatie over privacy en gegevensbescherming, inclusief tips & tools.
Voor inzicht in de mate van duurzaamheid van een toestel staat op elke telefoon vermeld.

Vodafone RED

Klanten kunnen met Vodafone RED abonnementen makkelijker kiezen voor een abonnement zonder
onverwachte belkosten. Met een RED abonnement kunnen klanten onbeperkt gratis bellen en smsen, krijgen

The Easiest Place to do Business

http://www.vodafone.nl/safetynet/
http://www.vodafone.nl/kinderen
http://www.vodafone.nl/kindveiligsim
http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/privacy-veiligheid


ze 1GB data per maand en een vervangende telefoon wanneer deze stuk is. Bovendien kunnen klanten extra’s
krijgen zoals 5GB opslag in de cloud. Om een optimale ervaring te kunnen bieden is de netwerksnelheid
verhoogd voor alle smartphones.

Hoe meten we de resultaten?

Met de Net Promotor Score meten we in hoeverre klanten Vodafone aanbevelen aan derden. De Net Promotor
Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6
Detractors (klanten die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Net Promotor Score wordt berekend door
van het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken. Onze Net Promotor Score meten we al
een paar jaar in alle klantcontactkanalen (winkels, klantenservice, online) en voor het Vodafone merk in het
algemeen.

Sinds 2012 meten we - naast NPS - de Customer Effort Score (CES). CES meet de mate waarin de klant zelf
moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice
of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES
wordt gemeten op een 5 punts schaal, waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. De bonus van
klantenservicemedewerkers en medewerkers in onze winkels is onder meer afhankelijk van hoe klanten de
service beoordelen.

Aan de hand van de First Time Fix meten we in hoeverre klachten in één keer opgelost zijn.

Eco-score voor mobiele telefoons

De Nederlandse eco-score is inmiddels in 14 landen in gebruik, waaronder Australië en Nieuw Zeeland.
Doelstelling van de eco-score is om onze leveranciers en onze klanten bewust te maken van milieu aspecten
van mobiele telefoons.Zo wordt de eco-score inmiddels meegenomen in prijsonderhandelingen met
leveranciers. Van onze klanten zegt 81% duurzaamheid belangrijk te vinden bij toekomstige aankoop. 50% van
onze klanten is van plan de eco-score te gaan gebruiken. Momenteel gebruikt echter nog maar 5% de eco-

De webcare service heeft een vlucht genomen:

Het gebruik van Facebook voor dienstverlening is afgelopen jaar vertienvoudigd ten opzichte
van 2011
In 2012 werden er 48.829 Direct Messages via Twitter gestuurd. Dit is een groei van 250%
ten opzichte van 2011
De traffic naar het klantenforum is gestegen van 30.000 unieke bezoekers in 2011 naar
192.000 unieke bezoekers per maand in 2012
Vodafone stond op de 2e plaats van de Social Media Monitor 2012
Vodafone heeft de snelste social media klantenservice blijkt uit onderzoek van social media
monitoring en webcare tool Coosto

Fairphone

Sinds 2012 werkt Vodafone samen met Fairphone. Fairphone is een sociale onderneming die als
doelstelling heeft om een eerlijke telefoon op de markt te brengen. Met name in de transparantie van
het productieproces van mobiele telefoons valt nog heel wat te winnen. Daarom hebben Fairphone en
Vodafone een overeenkomst gesloten om elkaar te versterken. Naast financiële steun is vooral de
expertise van Vodafone over het gebruik en de markt van mobiele telefoons belangrijk voor
Fairphone. Ook wordt er inmiddels op internationaal niveau samengewerkt, met als intentie om alle
mobiele telefoons van Vodafone langs de FairPhone meetlat te gebruiken. Verder gebruikt FairPhone
het duurzaamheidslabel van Vodafone, de Eco-score, om met name de belangrijkste milieu aspecten
van mobiele telefoons in kaart te hebben bij de ontwikkeling van de FairPhone.

http://www.vodafone.nl/ecoscore
http://www.nederlandsmedianieuws.nl/Media-Nieuws/coosto-vodafone-heeft-de-snelste-online-klantenservice.html


score. In 2013 willen we daarom de eco-score nog relevanter maken voor onze klanten. De eco-score is
genomineerd voor de Nationale ICT Awards Milieu 2013.



Reflectie

Roaming

Afgelopen jaar heeft de OPTA de Alles-in-een op Reis bundel van Vodafone onderzocht, omdat de wettelijk
verplichte roaming-cap ontbrak. De roaming-cap werd uitgeschakeld, omdat de bundel anders niet werkte. We
hebben klanten hier destijds over geïnformeerd, desondanks was dit niet duidelijk voor alle klanten. Daarom
hebben we onze communicatie hierover verbeterd, bijvoorbeeld in het welkomstbericht wanneer mensen een
landsgrens overgaan en we nemen telefonisch contact op met klanten met meer dan 100 euro aan
roamingkosten binnen 1 dag. 

Huis-aan-huis verkoop van glasvezeldiensten

Vodafone is sinds 2011 onder de naam Vodafone Thuis actief op de markt voor triple play (televisie, telefoon
en internet) via glasvezel. Tv-programma Kassa besteedde op 16 maart 2013 aandacht aan de huis-aan-huis
verkoop van glasvezeldiensten van Vodafone. Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, stelde dat de
contracten van Vodafone niet rechtsgeldigwaren. Vodafone deelde deze mening niet, maar erkende wel dat het
inschrijfproces transparanter had gekund. In overleg met de Consumentenbond zijn we tot een aantal
verbeteringen gekomen. Vodafone Thuis-klanten die nog in afwachting waren van hun
glasvezelaansluiting hebben we persoonlijk benaderd over hun contract. Vodafone biedt deze klanten de
mogelijkheid binnen acht dagen hun contract te ontbinden. Voor nieuwe klanten voerde Vodafone drie
verbeteringen door. Ten eerste zijn er extra kwaliteitscontroles. In de afgelopen maanden heeft Vodafone
alle nieuwe klanten gebeld om te vragen of de verwachtingen van koper en verkoper overeenkomen. Ten

The Easiest Place to do Business

Wat ging er goed?

De MyVodafone app is vernieuwd zodat klanten nog beter inzicht hebben in hun verbruik.
De Smartphone crew is uitgebreid. Ze staan klaar voor klanten in de winkel, online en
telefonisch.
De NPS bij klantenservice en in onze winkels is verbeterd.
Er is een 24/7 web-care crew.
Introductie van nieuwe abonnementsvorm (Vodafone RED, zie pagina Resultaten)
Er is een multisim, waarmee één abonnement voor zowel een smartphone als een tablet kan
worden gebruikt
We geven voorlichting aan klanten over privacy en veiligheid

Wat kan er beter?

Klantervaring verbeteren en het gemak voor klanten verhogen op:

Het gebruik van onze producten en diensten in het buitenland ().
Het kopen en geleverd krijgen van onze producten en diensten.
Het verbeteren en vereenvoudigen van onze producten en diensten.
Huis-aan-huis verkoop van glasvezeldiensten ().

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/the_easiest_place_to_do_business_resultaten


tweede vermeldt Vodafone de wettelijke bedenktermijn en de mogelijkheid om te annuleren nu ook op
het inschrijfformulier dat klanten aan de deur tekenen. Ten derde is Vodafone zijn verkopers intensiever gaan
trainen en controleren. Door deze verbeteringen moet eventuele onduidelijkheid over datgene waarvoor
de klant heeft getekend verdwijnen.

Wat vinden onze stakeholders?

De Consumentenbond is positief over de mate van transparantie van de nieuwe abonnementen. Op hun
website staat: “Door mobiel internet als basis te nemen met een ruime hoeveelheid MB's en bellen en minuten
(praktisch) onbeperkt te maken, maakt Vodafone Red een transparante indruk. Het is helder wat je koopt en de
kans dat je voor onverwachte kosten komt te staan is klein. Dat is een goede ontwikkeling. Het blijft wel
opletten bij de 'Extra opties'. Zoals de dure toestelverzekering. Die laat de maandrekening weer flink oplopen.”

“Mobiele veiligheid en digitaal bewustzijn zijn randvoorwaarden voor het vertrouwen in en de acceptatie van
innovatie en de groei van mobiele technologie. En dat is niet anders, zo niet nog veel belangrijker, als het om
kinderen gaat. Vodafone laat zien dat het haar verantwoordelijkheid neemt en dat juichen wij toe. Bedrijfsleven
en overheid moeten samen optrekken om een veiligere digitale omgeving te creëren, maar ook om ouders,
leerkrachten en de kinderen zelf digitaal op te voeden. Daar kunnen we met elkaar nog vele stappen inzetten!”,
Marjolijn Bonthuis – Krijger, adjunct-directeur ECP, Platform voor de InformatieSamenleving

In de Net Promotor Score beoordelen de meeste klanten ons met een 7 of 8. De tevredenheid over onze
klantenservice is het afgelopen jaar toegenomen. Quote positieve klant: “Ik werd snel en vakkundig geholpen.
Kreeg antwoord op al mijn vragen.” Quote negatieve klant: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. En
er wordt niet gezocht naar een goede en redelijke oplossing”

Hergebruik telefoons

De meeste mensen schaffen om de twee jaar een nieuwe telefoon aan. Telecomaanbieders bieden daarom
gratis of goedkope toestellen aan bij abonnementen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dat geen
wenselijke situatie, omdat grondstoffen schaars zijn en oude telefoons e-waste opleveren. Gemiddeld heeft een
huishouden 3 tot 5 ongebruikte mobiele telefoons thuis liggen. Het aantal ongebruikte telefoons op de
Nederlandse markt wordt geschat op meer dan 20 miljoen. Oude mobiele telefoons kunnen prima worden
hergebruikt. Vodafone stimuleert klanten om hun gebruikte telefoon aan Vodafone te verkopen. Daarnaast
werkt Vodafone aan structurele oplossingen om de economische levensduur van telefoontoestellen te
verlengen. Met de introductie van Vodafone RED kunnen klanten er ook voor kiezen om geen telefoon bij hun
abonnement te nemen en hun oude telefoon te blijven gebruiken.

Hoge telefoonrekening

Mensen maken steeds vaker gebruik van apps, games, social media en kijken high definition

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/telefonie/mobiele-telefoons/vodafone/vodafone-red/


televisieprogramma’s op hun tablet of telefoon. Dat heeft invloed op het datagebruik en uiteindelijk op de
telefoonrekening. Het beleid van Vodafone is er op gericht om klanten zelf te laten kiezen hoeveel data ze
willen gebruiken. Belangrijk is dat klanten zich dan wel bewust zijn van data verbruik en wat dit kost. Vodafone
zorgt voor voorlichting over datagebruik. Toch blijkt dat niet altijd voldoende en worden klanten helaas soms
achteraf verrast door een hoge telefoonrekening. Daarom hebben wij bovenop de bestaande maatregelen extra
maatregelen genomen om klanten te wijzen op de kosten van datagebruik. Lees welke extra maatregelen we
nemen in het blog van Harry Odenhoven, directeur Commercial Operations.  

http://blog.vodafone.nl/blog/dataverbruik-klant-zit-aan-de-knoppen


Wat zijn onze doelen?

KPI’s 2012/2013

Vernieuwen en verbeteren van het netwerk in 4 fasen: oplevering fase 1, start fases 2-4.
Vernieuwen en verbeteren van de IT infrastructuur in 2 fases: oplevering fase 1.
50% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2006/2007.
30% energie efficiënter werken in 2020 ten opzichte van 2005; ieder jaar 2% energie-efficiënter.

Subdoelen

Stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het netwerk waarborgen.
Met machine-to-machine oplossingen bijdragen aan de kernprocessen van klanten, zodat zij kunnen
innoveren, efficiënter kunnen zijn en kosten en CO2 kunnen besparen.
Innovatie stimuleren en faciliteren.
Duurzaam inkopen: self-assessment top 30 leveranciers.

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Mobiele netwerken zijn onmisbaar geworden voor de samenleving. De snelle ontwikkeling van technologie en
nieuwe diensten brengt veel voordelen. Tegelijk draagt het netwerk voor 83% bij aan ons energieverbruik. We
zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. De machine-to-machine markt groeit
jaarlijks met ongeveer 20% simkaarten. Vodafone wil hierin de wereldmarktleider zijn. In Nederland willen we
verder groeien door ons niet alleen te richten op de verbinding maar ook op totaaloplossingen.

Building for the Future

Hoofddoel

Het ontwikkelen van een betrouwbare en stabiele infrastructuur die de enorme datagroei in de
toekomst aankan. Tegelijkertijd willen we onze negatieve impact op het milieu verminderen en
investeren in innovatieve producten en diensten waarmee we oplossingen bieden voor
maatschappelijke vraagstukken.



Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Infrastructuur
Vernieuwen en verbeteren van ons netwerk
Vodafone voert een grondige netwerkvernieuwing uit dat bestaat uit vier fases die parallel plaatsvinden.
Allereerst zijn de basisvoorzieningen aangepast waardoor de netwerkvernieuwing mogelijk is. In fase 2 worden
bijna 4.500 antennelocaties vernieuwd. Hierbij vervangt Vodafone antennes, basisstations en bekabeling door
krachtigere apparatuur. Daarnaast wordt het aantal netwerkcentrales gereduceerd, waardoor het beveiligen
van locaties eenvoudiger wordt. Het einddoel is de transformatie naar een netwerk dat alle diensten (vaste en
mobiele telefonie, data, audio en video) op dezelfde manier en via dezelfde infrastructuur afhandelt, ook wel
een ‘all IP’-netwerk genoemd. Vodafone bouwt sinds 2012 aan het 4G netwerk. Met de 2600MHz frequentie
wordt al mobiel breedband aangeboden in de regio’s Eindhoven en Groningen.

Om onze IT infrastructuur voor te bereiden op de toekomst voeren we een IT programma uit om de
infrastructuur voor onze bestel-, support-, facturatie- en klantprocessen te vernieuwen en te
verbeteren.

Rampen, storingen en herstel
Als het op een deel van het netwerk te druk wordt of deze uitvalt, neemt een back-up systeem dit over. Om de
continuïteit van mobiele diensten te kunnen garanderen worden telefooncentrales dubbel uitgevoerd zodat een
andere telefooncentrale de dienstverlening kan overnemen in geval van calamiteiten.

Beveiliging
We nemen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van het netwerk en netwerkgegevens te
waarborgen.

We zijn gestart met het inrichten van onze bedrijfsvoering conform de internationale beveiligingsstandaard ISO
27001 voor het beheren en beveiligen van waardevolle (klant) data. Ons netwerk beveiligen we door de hoogst
mogelijke 2G encryptie (A5/3) en we streven ernaar alle sites toe te rusten met A5/3.

Milieu
Vodafone ondertekende in september 2009 de Meerjarenafspraak energie efficiëntie3 (MJA3), een convenant
tussen ICT-bedrijven en de overheid om zich gezamenlijk in te spannen om tot 2020 jaarlijks 2% energie
efficiëntie te realiseren. In periodieke meerjarenplannen leggen we uit welke we nemen.

Innovatieve producten & diensten
Machine-to-machine: Vodafone levert connectiviteit voor toepassingen. Daarnaast hebben we ons
portfolio uitgebreid met hardware (o.a. M2M modems) en software. Daardoor zijn we in staat om
complete oplossingen aan te bieden om gegevens van apparaten op afstand uit te lezen voor onze
klanten en hen te helpen met het realiseren van hun doelstellingen.
Mobiel betalen: Samen met Visa zijn we een mobiele portemonneedienst aan het ontwikkelen
waarmee klanten via hun smartphone producten en diensten kunnen kopen in winkels en
benzinestations. Tevens ontwikkelen we eenvoudige oplossingen, zodat klanten apps en games via
hun maandelijkse telefoonrekening kunnen betalen.
Innovatie stimuleren en faciliteren: Vodafone is actief op zoek naar samenwerking met overheid,
onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatie te stimuleren en te faciliteren. Afgelopen jaar zijn er
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vele gestart met universiteiten en andere organisaties. Een in het oog springend voorbeeld is
Startupbootcamp.
Met onze producten en diensten willen we een bijdrage leveren aan innovaties in de
gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn de , en de samenwerking met .

Ketenmanagement
Vodafone probeert haar keten o.a. te verduurzamen door:

Top 30 leveranciers een self-assessment te laten doen.
Participatie in de pilot sociale voorwaarden bij aanbestedingen van MVO Nederland.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Infrastructuur
Fase 1 van de netwerkvernieuwing is volbracht: Vodafone is volledig hersteld van de gevolgen van de
brand in een netwerkcentrale in Rotterdam in april 2012. Fases 2, 3 en 4 zijn gestart waardoor de
beschikbaarheid, capaciteit en stabiliteit wordt verbeterd. Bijna een derde van de 3G sites is
vernieuwd.
Toegankelijkheid van mobiel bellen is 99.6%, high speed data is 99.6% en we hebben een dropped
call rate van minder dan 0.4%.
Vodafone heeft met KPN en T-Mobile afspraken gemaakt over regionale roaming bij storingen.
Fase 1 van de IT vernieuwing is volbracht.

Milieu
Energie efficiency van -0,05%.
CO2-uitstoot is ten opzichte van vorig jaar met 15% toegenomen. Bekijk onze huidige . 

Innovatieve producten & diensten
Machine-to-machine technologie: Vodafone is marktleider met een marktaandeel van 51%. De omzet
is gegroeid met >10%. Dat is in lijn met de groei van de totale markt.

Ketenmanagement
Self-asssessment door acht van onze top 30 leveranciers.
Een prijs voor de meest duurzame leverancier in het leven geroepen.
Vodafone valt in Regime 3 (risico) bij risico’s rondom sociale voorwaarden voor levering van
netwerkconnectiviteit en simkaarten.

“Om een duurzaam inkoopproces te realiseren is transparantie en inzicht in de keten van leveranciers nodig.
Hoewel leveranciers graag met ons samen willen werken aan een duurzame keten, beschouwen zij sommige
informatie als vertrouwelijk en concurrentiegevoelig. Het blijft daardoor een uitdaging om goed inzichtelijk te
maken waar producten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd.”,
Jos Doensen, Chief Procurement Officer Vodafone Nederland

Hoe meten we de resultaten?

De kwaliteit van het netwerk wordt o.a. gemeten door:
Netwerk-benchmarks via (derde) partijen en methodieken.
‘Live drive testing’: in 65 taxi’s verspreid over Nederland zijn meeteenheden geïnstalleerd.
Een snelheidstest waarmee we netwerkprestaties meten via de resultaten van app-
gebruikers.

Duurzaamheidsprijs voor leveranciers

Vodafone heeft in 2012 voor het eerst een prijs uitgereikt aan de meest duurzame toeleverancier van
Vodafone. .



De CO2-uitstoot wordt berekend via de CO2-voetafdruk, gemaakt volgens de scope-indeling, een
rekenmodel van het Greenhouse Gas Protocol (GrHG-protocol):

Scope 1: Directe CO2-uitstoot door bijvoorbeeld Vodafone leaseauto’s en het verwarmen
van gebouwen met aardgas.
Scope 2: Indirecte CO2-uitstoot door bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik van ons netwerk of
stadsverwarming voor onze gebouwen.
Scope 3: Andere indirecte CO2-uitstoot, gerelateerd aan activiteiten van Vodafone, zoals
gedeclareerde kilometers of vliegverkeer.

Vodafone investeert in Startupbootcamp. Dit is een initiatief waarbij start ups een
acceleratorprogramma van een aantal maanden wordt aangeboden. Vodafone is niet alleen sponsor
en aandeelhouder van het initiatief, maar huisvest Startupbootcamp ook op de 6de etage van zijn
hoofdkantoor. De 10 startende bedrijven die in 2012 hebben deelgenomen aan Startupbootcamp,
hebben inmiddels 120 nieuwe banen gecreëerd. 
Vodafone investeert ook in Startup Network (SUN) Amsterdam, een samenwerking tussen overheid,
onderwijs en bedrijfsleven met als doel innovatieve bedrijven te ondersteunen. 
Vodafone participeert in THNK, The Amsterdam school of Creative Leadership waar leiders van de
toekomst worden opgeleid.
Samen met een aantal andere toonaangevende bedrijven werkt Vodafone samen met TU Delft en
Agentschap NL aan het programma ‘Products that lasts’, dat tot doel heeft om de levensduur van
producten te verlengen op een commerciële manier (zie: http://www.productsthatlast.nl/).
Ook heeft Vodafone afgelopen jaar bij de TU Eindhoven 3de jaars studenten Entrepreneurship &
Innovation begeleidt bij haalbaarheidsstudies op het gebied van m-health en innovatieve 4G
toepassingen. In Maastricht heeft Vodafone het Museum aan ‘t Vrijthof gesponsord voor de
ontwikkeling van een augmented reality app voor kinderen.

Wat is Machine-to-machine technologie?

Machine-to-machine communicatie, beter bekend als M2M of telemetrie, verbindt machines of apparaten op
afstand en wisselt belangrijke informatie tussen machines of apparaten uit, zonder menselijke tussenkomst.
Een apparaat (bijvoorbeeld een sensor) wordt verbonden met een simkaart. Als het apparaat een gebeurtenis
waarneemt, stuurt de simkaart de informatie zoals temperatuur, locatie, verbruik, hartslag, stress, licht,
beweging, hoogte of snelheid door naar een centrale server. De server vertaalt de data dan naar zinvolle
informatie, zodat hierop gereageerd kan worden. Voorbeelden zijn het op afstand lager zetten van de
temperatuur, omdat het te warm is, een arts die de hartslag van een patiënt op afstand monitort en een signaal
dat een vuilnisbak vol is of een frisdrank automaat leeg is. M2M-communicatie kan ook toegepast worden op
mensen. Het kan helpen om alleenstaande werknemers of kwetsbare kinderen te beschermen, om vermiste
personen te vinden en ervoor zorgen dat mensen die medicijnen slikken de juiste medicijnen nemen op het
juiste moment. 

Mobiles for Good challenge

De Mobiles for Good challenge is een wedstrijd voor innovatieve mobiele toepassingen die bijdragen aan de
gezondheid en het welzijn van mensen. Afgelopen jaar hebben we drie projecten gefinancierd:

De Malaria tester van de startup Amplino is een mobiele malariatester waarmee artsen binnen 40
minuten een diagnose kunnen stellen. Met de huidige middelen is daar twee tot drie weken voor
nodig. Met deze app kan het aantal slachtoffers van malaria aanzienlijk worden teruggebracht.
De Hospitality App is ontwikkeld door het Amsterdam Medisch Centrum. Deze app zorgt ervoor dat de
oudere patiënt naar het consult begeleid wordt door een werkstudent, die ook het consult kan
bijwonen. De patiënt kan zo met minder stress de route door het ziekenhuis afleggen, hierdoor beter
het consult volgen en de verstrekte informatie nog eens navragen.
Speech assistant: deze app is door het bedrijf A-Soft ontworpen om communicatie mogelijk te maken
voor mensen die moeite hebben met spreken, maar wel kunnen lezen. Met de app is het mogelijk een
set woorden te definiëren, die direct zichtbaar worden als buttons op het scherm. Door de woorden op

http://www.productsthatlast.nl/


het scherm aan te raken kunnen snel en eenvoudig zinnen worden gevormd. Met behulp van ‘text to
speech’ kunnen de gemaakte zinnen worden omgezet in gesproken taal. De app is inmiddels 10.000
keer gedownload in verschillende talen.

World of Difference

World of Difference is een programma van de Vodafone Foundation waarbij young professionals de
mogelijkheid krijgen om als team aan de slag te gaan voor een maatschappelijk project. De 4 winnaars van
2012 zijn sinds februari 2013 in Ghana aan de slag met een mobiele applicatie, bedoeld om jongeren voor te
lichten over seks, HIV en aids. Het project wordt ondersteund door IICD en dance4life.

 
Samenwerking met dance4life

Stichting dance4life is al jaren partner van de Vodafone Foundation. Deze stichting inspireert jongeren om de
verspreiding van HIV en aids terug te dringen. Afgelopen jaar heeft de Vodafone Foundation dance4life
ondersteund met de ontwikkeling van een app waarmee jongeren worden op duidelijke manier antwoord krijgen
over al hun vragen rondom veilige seks. Daarnaast ondersteunt de Vodafone Foundation het schools4life
programma van dance4life waarbij jongeren via schooltours en acties bewust worden gemaakt van de HIV- en
aidsproblematiek.



* Emissies zijn weergegeven in tonnen CO2

Duurzaamheidsprijs voor leveranciers

Vodafone heeft in 2012 voor het eerst een prijs uitgereikt aan de meest duurzame toeleverancier van
Vodafone. Vodafone wil hiermee het belang van duurzaamheid in de keten stimuleren.

Uit ruim 3.000 verschillende leveranciers van Vodafone Nederland zijn drie bedrijven op basis van hun
duurzaamheidsscore geselecteerd: Shields Enviromental, Sogeti en Deutsche Post-DHL. Deze drie
leveranciers zijn door de jury beoordeeld op relevantie, transparantie, geloofwaardigheid, innovatie,
samenwerking in de keten en ambitie. De jury bestaande uit Arjan de Draaijer, Directeur Sustainability KPMG;
Michiel van Yperen, Ketenspecialist MVO Nederland; Jos Doensen, Chief Procurement Officer Vodafone
Nederland en Klaske de Jonge, Directeur Corporate Affairs & Strategy Vodafone Nederland heeft Shields
Environmental als winnaar gekozen. Uit de levenscyclus analyse blijkt dat de milieu impact van
netwerkappatuur het grootst is in de fabricage. De primaire dienstverlening van Shields is het verlengen van de
levensduur van netwerkapparatuur. Als klein bedrijf is Shields in staat om snel duurzaamheid in de keten te
verankeren. Het bedrijf heeft een award en een cheque ter waarde van €5.000,- ontvangen, dat besteed mag
worden aan een relevant duurzaamheidsproject.

We nemen verschillende maatregelen om energie in ons netwerk te besparen. Enkele voorbeelden:

  2009 2010 2011 2012

Scope 1 Gebouwen
Netwerk
Winkels
Transport
Koelmiddelen

51
238
456
1881
356

71
254
604
1619
496

44
1180
517
2105
531

251
1267
2259
2051
394

Scope 1 totaal  2982 3044 4377 6223

Scope 2 Gebouwen
Netwerk
Winkels

6285
32426
1047

7714
33503
1225

1765
38028
1549

3085
39262
3632

Scope 2 totaal  39758 42442 41342 45979

Scope 3 Papier
Vliegverkeer

66
190

38
156

67
362

6712
41

Scope 3 totaal  256 194 429 6753

Algemeen totaal  42997 45678 46148 58954

Groene stroom  29077 36460 41379 47752

Totaal CO2-
uitstoot in ton
inclusief groene
stroom

 13920 9218 4769 11202

CO2-voetafdruk*



De airconditioning die nodig is om de zendapparatuur te koelen is op een aantal zendmasten
vervangen door milieuvriendelijke koelingssystemen.
Nieuwe zendapparatuur kan beter tegen warmte. Hierdoor is er minder energie nodig voor de koeling.
Een aantal GSM-masten wordt ’s nachts automatisch op stand-by geplaatst. Tijdens deze slaapstand
gebruikt een mast veel minder energie.
De kasten van de zendapparatuur staan dichtbij de mast. Hierdoor is veel minder energie nodig om
de afstand tussen mast en zendapparatuur te overbruggen.
Als de stroom uitvalt, zorgt een accu voor een tijdelijke stroomvoorziening. Zo’n accu verbruikt veel
energie. Door slim te plannen is het aantal accu’s flink gereduceerd.

Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen, zorgen we er onder andere voor dat:

Alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot bepaalde gegevens.
Informatie niet kan worden gewijzigd zonder detectie.
Het netwerk 24/7 wordt gemonitord en gescand.
Kwetsbaarheden, dreigingen en risico’s gestructureerd worden gemanaged.
Onze beveiligingsprocessen periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke partijen.



Reflectie

Wat vinden onze stakeholders?

Vodafone maakt gebruikt van 100% groene stroom. Afgelopen jaren was dat via waterkracht uit Noorwegen,
maar op 1 april 2013 zijn we overgestapt naar Nederlandse windenergie. Dit is gedaan in samenspraak met
Greenpeace.

“Het is goed om te zien dat Vodafone woorden omzet in daden en kiest voor groene stroom van windparken.
Dat bewijst dat er bedrijven zijn die zich hardmaken voor een steeds duurzamere energievoorziening in
Nederland.”
- Sanne van Keulen, woordvoerder van Greenpeace

Building for the Future

Wat ging er goed?

De netwerk- en IT vernieuwingen liggen op schema.
Stevige groei in de machine-to-machine markt, onze positie verstevigt en ons portfolio
uitgebreid.
Drie succesvolle innovaties voor de gezondheid van mensen, mogelijk gemaakt door de
Mobiles for Good Challenge.

Wat kan beter?

Na een grote storing in april 2012 hebben we hard gewerkt aan herstelwerkzaamheden. Helaas
ging dat minder snel dan verwacht. De inzichten verkregen bij deze storing hebben tot een
verbeterplan geleid dat nu wordt uitgevoerd.
Onze energie-efficiëntie is afgelopen jaar afgenomen (-0.05%), o.a. door een stijging van het
energieverbruik (3%) als gevolg van het antenne netwerk dat wordt klaargemaakt voor 4G
diensten.
De CO -uitstoot is met 15% toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn de overnames van
Belcompany en Telespectrum en de bouw van het 4G netwerk. Om de CO2-doelstellingen te
halen hebben we het CO  reductie programma gewijzigd.
Het beter inzichtelijk maken van de maatschappelijke relevantie van machine-to-machine
technologie.
De respons van onze top 30 toeleveranciers om een self-assessment te doen met behulp van
een vragenlijst, was zeer laag. We beraden ons op andere mogelijkheden voor
ketenonderzoek.
Met de Gemeente Eindhoven en MVO Nederland hebben wij meegewerkt aan het in kaart
brengen van risico’s rondom sociale voorwaarden in het leveren van netwerk connectiviteit en
simkaarten. Vodafone valt met deze dienstverlening in Regime 3: risico. Hiervoor is een Plan
van Aanpak ingediend bij de Gemeente Eindhoven.

2
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Weerstand tegen antennes in de buurt

Een dilemma voor telecombedrijven is dat iedereen zowel binnen als buiten het beste bereik wil, maar dat er
weerstand is tegen antennes in de buurt. Door externe factoren is er echter niet altijd een goed bereik
binnenshuis of op kantoor. Vodafone heeft als oplossing voor dit dilemma SignaalPlus op de markt gebracht,
een interne antenne, waarmee het binnen bereik verbeterd wordt.

Vodafone niet eens met opzet veiling

Vodafone is het niet eens met de opzet van de veiling. Een derde van het beschikbare 800 MHz spectrum was
gereserveerd voor nieuwkomers. De reservering was in onze ogen juridisch en economisch niet
gerechtvaardigd. Het effect van de reservering was kunstmatige schaarste in de 800 MHz band met als gevolg
enorme verschillen in prijzen die voor het gereserveerde en niet-gereserveerde spectrum zijn betaald. Dit leidt
tot een ongelijk speelveld, gezien de grote verschillen in betaalde prijzen. Daarom dringt Vodafone aan op een
snelle evaluatie. De lessen die uit deze evaluatie kunnen worden getrokken, moeten worden meegenomen bij
de opzet voor een volgende veiling. Het ministerie van Economische Zaken is inmiddels al bezig met de
voorbereiding van de herverdeling van de huidige UMTS-vergunningen die eind 2016 aflopen. Al bij publicatie
van de veilingregeling (begin 2012) en de bijbehorende andere regelgeving door het ministerie van
Economische Zaken heeft Vodafone haar bezwaren tegen het veilingontwerp naar voren gebracht. Deze
bezwaren zijn door het ministerie afgewezen. Vodafone is daartegen in beroep gegaan bij de rechter. De
belangen die gemoeid zijn met de afgelopen veiling waren erg groot. Dat blijkt wel uit de enorme bedragen die
betaald zijn, in totaal 3,8 miljard euro. Vodafone heeft 1,4 miljard betaald. Het lastige van de veiling was dat
Vodafone bij deze veiling voor het blok gezet werd: we moesten wel meedoen omdat onze belangrijkste
vergunningen, die voor de 900 en 1800 MHz band, eind februari 2013 zouden aflopen. We willen een uitspraak
van de rechter dat de opzet van de veiling onrechtmatig en onzorgvuldig was en resulteerde in een ongelijk
speelveld.

Onderzoek naar straling van mobiele telefoons

Schadelijke effecten van mobiele telefoons op de gezondheid zijn als sinds jaren een onderwerp van discussie.
Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die een effect op de gezondheid hebben aangetoond, terwijl andere
onderzoeken ontkrachten dat er een effect is. Via haar website informeert Vodafone haar klanten over
ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast werken we als eerste en enige telecombedrijf in Nederland
(belangeloos) mee aan COSMOS, een grootschalig internationaal onderzoek waar 100.00 mensen aan
deelnemen. In Nederland ligt de uitvoering in handen van het IRAS instituut van de Universiteit van Utrecht.

Om de wetenschappelijke validiteit te blijven houden is het van belang dat op termijn meerdere
telecombedrijven mee gaan doen. Vodafone heeft inmiddels het initiatief genomen hierover in sector verband
met de andere telecombedrijven in overleg te gaan.

Ons dilemma is of wij in dit stadium meer zouden moeten of kunnen doen. Meer voorlichting van Vodafone kan
juist (en wellicht onnodig) leiden tot toename van zorg en de associatie van het merk Vodafone met dit thema,
terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben geconcludeerd dat met
de kennis van nu er geen aanleiding voor gezondheidseffecten. Wel zouden er mogelijk effecten kunnen zijn,
maar hier is meer wetenschappelijk onderzoek voor nodig.



Energiebesparing met een toenemend dataverbruik

Het energieverbruik van Vodafone stijgt door de toename in dataverbruik. De prognoses van Vodafone laten
zien dat het energieverbruik blijft stijgen. De uitdaging is om ondanks dit toenemende energieverbruik onze
doelstellingen op het gebied van energie efficiency te realiseren. Modernisering van ons netwerk moet
bijdragen aan een verbeterde energie efficiency, maar we zullen ook moeten blijven zoeken naar andere
manieren om energie te besparen.



Wat zijn onze doelen?

KPI 2012/2013

Merkdoelstelling: Brand Equity Score (BES) 15
Campagnedoelstelling: Campaign Health Tracker Cut Through Score 40 /50

Subdoelen

Een consistent merk bouwen op basis van de merkwaarden van ons bedrijf: Playful, Professional,
Passionate & Personable.
Zorgen dat we een ‘connected brand’ worden, een merk dat in contact staat met zijn klanten.

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Onze klanten zijn ons bestaansrecht en wij willen hen helpen, inspireren en nieuwe mogelijkheden bieden.
Door voortdurend de dialoog aan te gaan met onze klanten en andere stakeholders, krijgen we inzicht in hun
wensen en behoeftes. Daarop kunnen wij onze campagnes baseren en proactief onze processen, producten
en diensten verbeteren.

A Playful and Connected Brand

Hoofddoel

We willen een energiek en uitdagend telecombedrijf zijn dat klanten een uitstekend netwerk,
goede service, innovatieve diensten en een goede prijs-kwaliteitverhouding biedt. Dit kunnen we
alleen realiseren door toegankelijk, open en makkelijk benaderbaar voor klanten te zijn en met
hen in dialoog te gaan.



Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Met het groeiende aantal smartphones in Nederland, wordt veiligheid een steeds belangrijker thema.
Onderzoek wijst uit dat één op de vier  mensen hun telefoon een keer verliest. Onze klanten
blijken niet goed op de hoogte te zijn van de mogelijke nare gevolgen. Daarom hebben wij het
afgelopen jaar de campagne ‘Your phone is your everything’ gevoerd om mensen te wijzen op wat er
gebeurt als je je telefoon kwijtraakt. Vodafone biedt verschillende oplossingen om de gevolgen
daarvan te minimaliseren, zoals bijvoorbeeld een en specifieke verzekeringen. 
In de samenwerking met The Voice of Holland hebben we dit jaar opnieuw iets extra’s kunnen
brengen voor de doelgroep. In de vorige seizoenen lieten wij de kijkers - via second screen -  al
meepraten en - via de Thuiscoach app -  meebeslissen. Dit jaar konden de kijkers ook echt meedoen.
Via de extra zondag uitzending van The Voice of Holland en de Singing Sunday app konden kijkers
zelf meezingen met dezelfde nummers die de talenten op vrijdag in de live show zongen. Zo kregen
onze klanten via hun mobiele telefoon een nieuwe TV ervaring.
Met ons eigen programma Vodafone Firestarters laten we zien hoe de digitale wereld industrieën
verandert. Firestarters richt zich op de voorlopers binnen muziek, mode, film, fotografie, media en
kunst. Wij bieden masterclasses, live interviews, online documentaires en workshops in het
Firestarters Forum en op events als Amsterdam Fashion Week, IDFA, PICNIC, TEDx, Museumnacht
en Amsterdam Dance event.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

De Campaign Health Tracker  onderzoeken laten zien dat er in de Cut-Through scores van onze
campagnes een stijgende lijn zit. Onze laatste campagne ‘Your phone is your everything” had een
Cut-Through score van 55. Dit betekent dat 55% van de respondenten de campagne heeft gezien en
gekoppeld heeft aan Vodafone.
In de Brand Equity Score staan wij momenteel op nummer twee met een score van 13,9.

Hoe meten we de resultaten?

De Brand Equity Share meet de merkperceptie onder Nederlandse consumenten ten opzichte van

A Playful and Connected Brand

Klanten betrokken bij campagne

Als startpunt van de campagne ‘Your phone is your everything’ zijn we in dialoog gegaan met onze
klanten op social media. Wij vroegen gebruikers naar hun ervaring met het verlies  van hun telefoon
en de gevolgen daarvan. De meest aansprekende voorbeelden hebben wij in TV commercials
verwerkt. Om te benadrukken dat het om waargebeurde verhalen ging, kwamen de klanten die het
betrof zelf in beeld om hun verhaal toe te lichten. Daarnaast hebben we een experiment gedaan
onder de naam ‘’ waarbij we 100 telefoons ‘kwijtraakten’ op verschillende locaties in Nederland zoals
in een bar of in de trein. Uit het experiment bleek dat de plek waar je een telefoon kwijtraakt, invloed
heeft op de kans dat je hem terugkrijgt. Met deze campagne hebben we 90% van onze doelgroep
bereikt. Onze klanten waardeerden de campagne en vonden het vooral behulpzaam. Daarnaast
zagen we een enorme stijging in de vraag naar onze apps en proposities om je telefoon en data te
beschermen.

http://www.vodafonefirestarters.nl/#nature


concurrenten en is gebaseerd op vijf componenten: prestatie, emotie, waarde, onderscheidend
vermogen en merkbekendheid (door onderzoeksbureau Millward Brown). 
Voor elke grote campagne meten we de Cut Through Score via de Campaign Health Tracker.
Hiermee wordt campagneherkenning gemeten en of de consument de campagne koppelt aan
Vodafone (door onderzoeksbureau Millward Brown).
Daarnaast meten we het aantal volgers op onze sociale media.



Reflectie

Wat vinden onze stakeholders?

Uit het juryrapport van de SponsorRing 2012:
“Met als overkoepelende merkbelofte ‘Power to You’ durft Vodafone risico te nemen en benadert het bedrijf
sponsorprojecten volledig geïntegreerd, tot en met speciale business proposities aan toe. Vodafone heeft dit
jaar meer dan het maximale uit haar sponsorships gehaald. De belofte kan dit jaar dan ook met recht worden:
Power to Vodafone.”

Veiligheid vs privacy

Wanneer persoonlijke informatie ongewild bij derden terecht komt, kan dat tot vervelende situaties leiden. Het
ontvangen van spam komt bijvoorbeeld vaak voor. Minder vaak voorkomend maar wel zeer ernstig is
identiteitsfraude of -diefstal en gegevensmisbruik. Zonder toestemming kan men dan bijvoorbeeld tweets uit
naam van iemand anders sturen, geld van een bankrekening halen of bestellingen plaatsen in webshops. Veel
consumenten zijn niet goed op de hoogte van de risico’s en de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om hun
persoonsgegeven te beschermen, bijv. met antivirusapplicaties. Afgelopen jaar startte Vodafone een
campagne om klanten bewust te maken van het belang om persoonlijke gegevens op hun mobieltje beter te
beschermen, bijvoorbeeld door het gebruik van de of de .

A Playful and Connected Brand

Wat ging er goed?

Afgelopen jaar hebben we met onze campagnes onder meer de volgende prijzen gewonnen:

Twee SAN-accenten, voor Vast-op-mobiel en The Voice of Holland
AMMA award voor The Voice of Holland
Spin Award voor de Thuiscoach app van The Voice of Holland
Twee Esprix awards voor Grand Prix van Roggel en The Voice of Holland
Vier SponsorRingen voor Firestarters (2x), The Voice of Holland en voor Sponsor van het jaar
Mobile Media award voor onze roaming campagne
Eurobest Award voor The Voice of Holland
Dutch Interactive Award voor Ondernemers Jackpot

Wat kan beter?

We zijn de dialoog met onze klanten al op verschillende manieren gestart. Via onze sociale
media kanalen (Vodafone Forum, Twitter, Facebook, Hyves), maar ook via klantonderzoeken
en via onze Smartphone Crew. Dit willen we uitbreiden zodat we nog beter op de wensen en
behoeftes van onze klanten kunnen inspelen. 
We willen onze campagnes consistenter maken, zodat altijd duidelijk is waar Vodafone voor
staat.

http://www.sponsorring.nl/nieuws/72-vodafone-grote-winnaar-sponsorringen-2012


Prijs vs service

In de perceptie van onze klanten is Vodafone een relatief dure telecomaanbieder. In het huidige economische
klimaat zien we dat meer mensen overstappen naar andere, minder servicegeoriënteerde telecomaanbieders.
In het komend jaar willen we nog beter laten zien wat de waarde is van kwaliteit.



Wat zijn onze doelen?

KPI 2012/2013

Een plaats in de top 10 van RepTrack
Een plaats in de top 10 van de Transparantiebenchmark

Subdoelen

Gestructureerd en proactief stakeholder engagement
Transparantie bevorderen door open communicatie en dialoog via verschillende kanalen
Meer communiceren over de positieve bijdrage van telecommunicatie aan de maatschappij
Effectief issue- en crisismanagement

Waarom is dit belangrijk voor ons?

Wij vinden een goede reputatie belangrijk omdat het een positieve aantrekkingskracht heeft. Wij geloven dat
een goede reputatie ons beter in staat stelt om klanten en medewerkers aan te trekken en te behouden en ons
concurrentievoordeel te vergroten. De reputatie van onze sector is door verschillende oorzaken al jaren niet
goed en dat willen we verbeteren o.a. samen met branchevereniging Nederland ICT.  Door het belang van
onze infrastructuur voor de samenleving en onze reputatie, besteedt de politiek veel aandacht aan de
telecomsector met als gevolg een sterk gereguleerde markt. Als we laten zien dat we zelf in staat zijn om
issues op een positieve manier aan te pakken, zal de politiek minder geneigd zijn om in te grijpen.
Zelfregulering biedt de mogelijkheid om rekening te houden met sectorspecifieke omstandigheden. Daarom
kan het door de politiek beoogde resultaat voor de eindgebruiker vaak beter worden bereikt door een sectorale
aanpak. We hebben te maken met veel verschillende stakeholders met verschillende belangen. Dat vraagt om
een zorgvuldige belangenafweging. Het is belangrijk om goed te luisteren, zodat we tot een goed begrip komen
van zorgen en wensen en deze op een goede manier kunnen adresseren en daarop anticiperen. Ook willen we
begrip kweken voor onze keuzes en actief samenwerken met stakeholders om tot betere oplossingen te
komen.

An Improved and Leading Reputation

Hoofddoel

Het verbeteren van onze reputatie door het analyseren van de behoeftes van elke stakeholder,
zodat we de juiste onderwerpen met de juiste personen bespreken, daar zo goed mogelijk op
anticiperen, daadwerkelijk acteren en over communiceren.



Wat zijn de resultaten?

Hoe bereiken we onze resultaten?

Gestructureerd en proactief stakeholderengagement
Omdat de impact van onze producten en diensten hoog is, zijn stakeholders om begrijpelijke redenen ook vaak
veeleisend. Door in gesprek te gaan met stakeholders leren we wat zij belangrijk vinden, kunnen we tijdig
issues signaleren en aanpakken en kunnen we relaties opbouwen en manieren vinden om onze activiteiten te
verbeteren. Naast het verbeteren van onze eigen reputatie, werken we ook samen in brancheverband
(Nederland ICT) om de reputatie van de telecomsector als geheel te verbeteren. In dit samenwerkingsverband
wordt gewerkt aan verbeteringen op drie gebieden: de continuïteit van telecom als kritische infrastructuur (zoals
regional roaming), de beveiliging van telecomdiensten (zoals het melden van beveiligingsproblemen), en inzicht
in de bijdrage van de telecomsector aan de Nederlandse maatschappij en economie. (zie Bestuur &
Management voor het stakeholderproces en Hoe wij waarde creëren voor het stakeholderoverzicht)

Transparantie bevorderen door open communicatie en dialoog via verschillende kanalen
Onze communicatie met stakeholders is de afgelopen twee jaar veranderd. Social media maakt het makkelijker
om direct de dialoog aan te gaan. Sinds 2011 houden we een corporate blog bij, waar onze directie blogs
schrijft over onderwerpen die henzelf, onze klanten of andere stakeholders bezig houden. Onze directeur
Commercial Operations schreef bijvoorbeeld meerdere blogs over maatregelen van Vodafone waarmee wij
klanten meer controle willen geven over de kosten van hun mobieltje. Stakeholders kunnen hier direct op
reageren en krijgen een reactie terug. Ook zijn we actief op Twitter. Zo hebben we in 2012 100.000 publieke
tweets verzonden. Beeld zegt vaak meer dan woorden en daarom gebruiken we YouTube video’s om bepaalde
boodschappen over te brengen, zoals de updates over de storing als gevolg van de brand door onze CEO of
de communicatie uitingen over internetsnelheden door onze directeur Consumentenmarkt. Naast een jaarlijks
verslag sturen we elk kwartaal een nieuwsbrief naar meer dan 400 stakeholders over de belangrijkste
activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Wat zijn de resultaten tot nu toe?

RepTrack: nr. 12
2e in de jaarlijkse Social Media Monitor
8e plek in Transparantiebenchmark voor Duurzaamheidsverslag 2011-2012

Bijdrage aan de maatschappij
Veel mensen weten niet dat er
inmiddels 609.375 apparaten in
Nederland met Vodafone
simkaarten in verbinding staan met
elkaar, het internet of een centrale
en welke voordelen dat oplevert
voor de maatschappij. Denk aan

veiligheidscamera’s, auto’s, medische apparatuur of slimme meters. Dat men in geval van nood met een HELP!
App directe hulp kan inroepen.

Hoe meten we de resultaten?

Het Reputation Institute meet via de RepTrack onze reputatie op basis van verschillende reputatie
drivers afgezet tegen onze belangrijkste concurrenten. 

An Improved and Leading Reputation

Meer weten over duurzaamheid@Vodafone?

Lees vier keer per jaar de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen.

Aanmelden
Archief lezen

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/management
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/externe_omgeving
http://blog.vodafone.nl/
http://i.direct-email.nl/mail.e-nieuwsbrief.vodafone.nl/static/stakeholders/
http://i.direct-email.nl/mail.e-nieuwsbrief.vodafone.nl/static/stakeholders/form/
http://lpi.direct-email.nl/vodafone/stakeholders/


Door de Transparantiebenchmark hebben we inzicht in de mate van transparantie van onze
verslaglegging ten opzichte van andere bedrijven. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks
terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij
Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.
De Social Media Monitor is een jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social
media door de top 100 adverteerders in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in
Nederland (Bron: Nielsen Research). Het onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar
hoe zij social media hebben georganiseerd, hun ambities en resultaten en een beoordeling door
Social Embassy op activiteit, interactiviteit en opbouwen van communities. Op basis van deze
informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0 en 100.



Reflectie

Wat vinden onze stakeholders?

“In vergelijking met 2011 is de reputatie van Vodafone verbeterd en zijn mensen nu positiever over de
prestaties van Vodafone op de reputatie dimensies, vooral over het bestuur & management (7,8) en
burgerschap (6,7). Steun van respondenten ten aanzien van Vodafone is ook toegenomen." 
Reputation Institute, november 2012

“Het feit dat Vodafone het initiatief neemt om stakeholders in de volle breedte uit te nodigen, toont aan dat
Vodafone een ‘thought leader’ is op het gebied van duurzaamheid”,
Deelnemer aan stakeholderdialoog , 9 april 2013

An Improved and Leading Reputation

Wat ging er goed?

De blog van onze directeur Commercial Operations over het stop zetten van mobiel internet bij
klanten zonder databundel om ze te beschermen tegen onverwachte en onbedoelde
buitenbundelkosten (binnen een serie over maatregelen tegen onverwachte datakosten) werd
zeer goed ontvangen door de pers. Publiekelijke positieve feedback van de Consumentenbond
en positieve reacties van het algemene publiek, bijv. op NU.nl.
Positieve review in de Volkskrant (naast meerdere positieve testresultaten van andere media)
over SignaalPlus voor dekking binnenshuis.
Onze directeur Consumentenmarkt Bart Hofker heeft in april 2012 een blog geplaatst over
internetsnelheden met de oproep om mee te denken over hoe we datasnelheden het beste
kunnen communiceren, omdat hier veel onduidelijk over bestond. Via social media kwamen er
vele reacties binnen. Vervolgens zijn de ideeën besproken met het Ministerie van Economische
Zaken en de Consumentenbond, zodat zij ook de kans kregen om hun visie te geven. Naar
aanleiding hiervan zijn we minder nadruk gaan leggen op de theoretisch maximale snelheden
en als enige aanbieder deze gaan nuanceren met een zo nauwkeurig mogelijke indicatie van
snelheden die klanten in de praktijk kunnen verwachten.

Wat kan beter?

Wat mobiele communicatie betekent en kan betekenen voor de maatschappij is niet bij het
grote publiek bekend. In sectoren zoals de gezondheidszorg, afvalverwerking en de logistieke
sector zorgen mobiele toepassingen voor efficiency, kostenbesparing en CO2-reductie. Het
inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact van onze producten en diensten en dit
bekend maken aan een breed publiek is onze volgende uitdaging. 
We willen onze klanten goed, tijdig en op een toegankelijke manier informeren over onze
producten, diensten en beleidskeuzes. De online informatie over privacy, corporate blogs en
vereenvoudigde algemene voorwaarden zijn daarvan voorbeelden. Komend jaar gaan wij nog
een slag maken door klanten pro-actiever over belangrijke onderwerpen te informeren. 

http://blog.vodafone.nl/blog/internetten-buiten-de-bundel-aan-banden
http://blog.vodafone.nl/blog/duidelijk-over-snelheid


Innovatie vs privacy (big data)

Netwerkdata kunnen voor nuttige doeleinden worden gebruikt en tot innovatieve oplossingen leiden. Met deze
data  kan bijvoorbeeld beter worden voorspeld hoeveel mensen gebruik zullen maken van een nieuwe weg, ov-
verbinding of andere openbare voorzieningen. Maar zogeheten Big Data kan ook de privacy schenden als het
gebruik daarvan niet zorgvuldig is. Vodafone Nederland is een pilot gestart samen met Mezuro, gericht op
toepassingen binnen de publieke sector. In deze pilot wordt uitsluitend gebruikgemaakt van geanonimiseerde
en geaggregeerde mobiele netwerkdata. 

Betaalbaar en toegankelijk netwerk vs privacy

Packet Inspection is een verzamelnaam voor technieken waarmee dataverkeer dat over netwerken wordt
getransporteerd, kan worden geanalyseerd. Deze data-analyse technieken zijn nodig om de capaciteit en de
veiligheid van het netwerk en de aangeboden diensten te kunnen waarborgen en aan klanten kwaliteit,
bescherming en gebruikersvriendelijkheid te kunnen bieden. In mei 2011 meldden verschillende media dat
enkele mobiele netwerkaanbieders, zoals KPN en Vodafone gebruikmaken van Packet Inspection. Voor
externe stakeholders, zoals leden van de Tweede Kamer, de media en toezichthouders was echter onduidelijk
op welk niveau Packet Inspection werd toegepast, waarvoor deze technieken precies worden gebruikt en of de
privacy van gebruikers in het geding was. De indruk werd gewekt dat mobiele netwerkaanbieders meer zouden
bekijken dan nodig is en Packet Inspection zouden gebruiken om de toegang tot het open internet te beperken
(door bijvoorbeeld extra geld voor het gebruik van WhatsApp in rekening te brengen). Vodafone kijkt alleen
naar de inhoud van het dataverkeer als daar een verzoek voor komt van de officier van justitie; Vodafone
gebruikt Packet Inspection technieken alleen voor beveiliging, om te kunnen factureren en het verkeer over het
netwerk te beheren. Voor de meest verregaande vorm van Packet Inspection, namelijk Deep Packet Inspection
(DPI), heeft Vodafone duidelijke richtlijnen en zorgvuldige procedures. Deze worden jaarlijks door een interne
afdeling (compliance office) en door een extern bureau gecontroleerd. In juli 2011 is het College Bescherming
Persoonsgegevens een onderzoek gestart naar het gebruik van data-analysetechnieken door Vodafone en een
aantal andere telecombedrijven in Nederland, dat in 2012/2013 is voortgezet en naar verwachting in juni 2013
is afgerond. Vodafone heeft volledige medewerking aan het onderzoek verleend. Verder heeft Vodafone de
informatievoorziening over het gebruik van Packet Inspection online uitgebreid binnen de privacy sectie.

http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/privacy-veiligheid/actuele-themas/netwerkanalyse-dpi


Financiële prestaties

Het boekjaar 2012/2013 dat eindigde op 31 maart 2013, was een relatief goed jaar. Vodafone Nederland wist
ondanks de uitdagingen in de huidige economie zijn marktaandeel te verstevigen. Nederland had te kampen
met een voortdurende economische crisis wat tot uiting kwam in een dalend Nederlandse Bruto Nationaal
Product (BNP) en een dalende werkgelegenheid. Dit heeft directe gevolgen voor de koopkracht van de klanten
van Vodafone (zowel consumenten als bedrijven).

Naast deze macro-economische trends, krijgt de telecom industrie in toenemende mate te maken met
regulering en verandert het gedrag van de klanten doordat het traditionele spraak en sms-verkeer wordt
ingeruild voor data verkeer. Dit heeft een directe impact op de resultaten van de telecombedrijven. De
resultaten van Vodafone Nederland worden hierdoor ook beïnvloed, de winst is gedaald ten opzichte van vorig
jaar. De daling van winst is ook een gevolg van eenmalige gebeurtenissen, zoals de storing in ons netwerk als
gevolg van een brand in een netwerkcentrale in april 2012.

Marktontwikkeling

Consumentenmarkt
De consumentenmarkt werd in 2013 beïnvloed door de wereldwijde economische crisis; de Nederlandse
consument bezuinigt op de telecomuitgaven wat leidt tot een toenemende vraag naar lagere tarieven zonder
additionele service (het zogenaamde no-frills concept).

Ook willen steeds meer klanten liever een Sim Only abonnement dan een regulier abonnement, omdat zij hun
oude mobiel langer willen gebruiken. De mobiele data omzet liet nog steeds een stijging zien alhoewel de
stijging niet geheel de daling in de bel- en sms-omzet compenseerde.

In 2012 had bijna 60% van de consumenten een smartphone (12 tot 80 jaar). In de prepaid markt is een derde
van de klanten in het bezit van een smartphone. Door de toename van het aantal smartphone gebruikers
verandert ook de manier waarop onze mobiele diensten worden gebruikt. Alhoewel SMS-en nog steeds de
meest intensief gebruikte mobiele dienst is, neemt het gebruik van online toepassingen toe. Meer dan een
derde van alle consumenten gebruikt hun mobiele telefoon voor het verzenden en ontvangen van e-mails en
22% gebruikt vooral ‘instant messaging’. Bij postpaid klanten is dit percentage zelfs hoger; 43% van de
postpaid klanten gebruikt hun telefoon voor het zenden en ontvangen van e-mail en meer dan een kwart van
de postpaid klanten gebruikt ‘instant messaging’.

Zakelijke markt
Ook in de zakelijke markt is een negatieve marktontwikkeling te zien. Bedrijven zoeken steeds de betere deal
en ontwikkelen zich snel naar geïntegreerde oplossingen met bijvoorbeeld kabel. Binnen de zakelijke markt is
de smartphone penetratie lager dan bij consumenten, maar de no-frills aanbieders zijn gering aangezien deze
aanbieders nog niet in staat zijn om de door de zakelijke klant gewenste (technische) oplossing te bieden.

Financiële prestatie boekjaar 2012/2013

De totale omzet van Vodafone daalde van 2.058 miljoen euro naar 1.997 miljoen euro, een daling van 3%.
Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de impact van de verlaging van de gespreksafgifte tarieven
(MTR), de toegenomen concurrentie (nieuwe toetreders van vaste telecombedrijven op de mobiele markt),
lagere omzet uit bundeloverschrijding, de naweeën van de brand in april vorig jaar, de moeilijke economische
omstandigheden en de verandering in consumentengedrag. Het aantal klanten is daarentegen licht gegroeid
met 0,3 procent en bedroeg afgerond 5,3 miljoen per 31 maart 2013.

Financiële prestaties



De bruto winst daalde van 748 miljoen euro in 2012 naar 714 miljoen euro in 2013, een daling van 4.8%. De
bruto winstmarge verbeterde van 36,3% in 2012 naar 35,7% in 2013. De operationele winst daalde van 357
miljoen euro in 2012 naar 287 miljoen euro in 2013, een daling van 19,6%. De daling in operationele winst werd
veroorzaakt door de netwerkstoring als gevolg van de brand, een stijging van de operationele kosten
voornamelijk veroorzaakt door de acquisitie van BelCompany en Telespectrum, reorganisatie kosten
(boventalligheid en sluiting van locaties) en hogere kosten voor het outsourcen van operaties . De operationele
winstmarge daalde van 17,3% in 2012 naar 14,4% in 2013.

De netto winst daalde van 272 miljoen euro naar 267 miljoen euro. De vrije cash flow (netto cash flow na
investeringsactiviteiten en aangepast voor dividend uitkering aan Vodafone International Holding B.V.) was  -2
miljoen euro (5 miljoen euro in 2012). Gedurende het jaar heeft Vodafone 800 miljoen euro aan dividend
uitgekeerd aan Vodafone International Holding B.V.



Beloningen

Beloning directie

Beloning en pensioen voor de huidige en voormalige directieleden bedroeg 4 miljoen euro (in 2011/2012:
5,2 miljoeneuro), waarvan 1,1 miljoen euro voor de statutair directeuren bestemd was (in 2011/2012: 2,2
miljoen euro).

De totale beloning van de directie (in duizend EURO) kan als volgt worden onderverdeeld:

Financiële prestaties



* Bonussen van directieleden kunnen worden onderverdeeld in bonussen, uitgeoefende optieplannen en
verhuisvergoedingen

Wat niet is inbegrepen in de beloningen van de directie in 2012/2013 is de crisis belasting voor een bedrag van
0,3 miljoen euro, waarvan 0,1 miljoen euro gerelateerd is aan de statutair directeuren.

Optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc.

In het boekjaar 2012/2013 zijn geen optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. toegekend aan
directieleden. In voorgaande jaren was dit wel het geval. Deze optierechten werden toegekend op basis van de
“Vodafone Group 1998 Sharesave Scheme” en de “Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive
Plan”, waarvan de laatste inclusief het Mondiale Medewerkers Optieplan is.

In het “Vodafone Group Plc. 1999 Long Term Stock Incentive Plan”, worden opties toegekend tegen een prijs
die gelijk is aan de marktwaarde van de aandelen op de dag voorafgaand aan de datum van toekenning van de
opties. Uitoefening van deze opties is afhankelijk van het behalen van bepaalde prestaties. Deze opties hebben
een looptijd van tien jaar en onvoorwaardelijk zal na drie jaar de mogelijkheid bestaan om de prestaties na vier
en vijf jaar opnieuw te meten vanaf een vast basisjaar. Wanneer niet is voldaan aan de prestatiecondities aan
het einde van de vijf-jaar periode, zullen de opties komen te vervallen.

Op 31 maart 2013 hadden de directieleden 18.049 optierechten op aandelen van Vodafone Group Plc. tegen
een gemiddeld gewogen prijs van 1,34 GBP  (31 maart 2012: 1.227.537 optierechten op aandelen van
Vodafone Group Plc. tegen een gemiddeld gewogen prijs van 1,34 GBP). 

 Salaris Bonussen*
Sociale Zekerheid &
Pensioen Totaal

Statutair
directeuren

487 586 19 1.092

Overige
directie

1.341 1.277 310 2.928

Totale
directie

1.828 1.863 329 4.020

Totale beloning van de directie (in duizend EURO)



* Overdracht voormalige / nieuw benoemde leden van de statutair directeuren zijn inclusief overgedragen
opties voor Dhr. J. Schulte-Bockum en Mevr. A. Nelson. Deze leden van de directie zijn respectievelijk
uitgetreden per 1 april 2012 en 1 mei 2012.

 
Toegekende aandelen van Vodafone Group Plc. aandelen

In het boekjaar jaar 2012/2013 ontvingen de leden van de directie toegekende aandelen van 809.995 aandelen
Vodafone Group Plc (in boekjaar 2011/2012 toegekende aandelen van 1.609.973 aandelen in Vodafone Group
Plc). De toegekende aandelen vertegenwoordigen onder het Vodafone Group Long Term Incentive Plan een
voorwaardelijk recht voor het ontvangen van Vodafone Group aandelen na een periode van drie jaar.

 Statutair directeuren Overige directieleden Totale directie

 Aantal opties

Gemiddelde
uitgeoefende
prijs  

Aantal
opties

Gemiddelde
uitgeoefende
prijs  

Aantal
aandelenopties
op 1 april, 2012

1.227.537 1,34 ‐ ‐ 1.227.537 1,34

Uitgeoefende
aandelenopties

‐  ‐  ‐  

Vervallen
aandelenopties

‐  -  -  

Overdracht
voormalige /
nieuw benoemde
leden*

(1.227.537)  18.049  (1.227.537)  

Aantal
aandelenopties
op 31 maart,
2013

  18.049 1,34 18.049 1,34

Participatie van huidige en voormalige directieleden (in GBP)



* Overdracht toegekende aandelen zijn inclusief overdracht aandelen voor Dhr. J. Schulte-Bockum en Mevr. A.
Nelson. Deze leden van de directie zijn respectievelijk uitgetreden per 1 april 2012 en 1 mei 2012.  Ook zijn de
toegekende aandelen inclusief overgedragen aandelen voor dhr. R. Shuter en Mevr. C. de Geyseleer, die
respectievelijk toegetreden zijn tot de directie  op 1 april 2012 en 1 mei 2012.

Beloning Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen ontvingen geen beloning (FY2012: idem). Op 31 Maart 2013 had
geen van de leden van de Raad van Commissarissen aandelen in Vodafone Libertel B.V. (31 Maart 2012:
idem). Binnen Vodafone Group werden geen uitgaven doorberekend aan Vodafone Libertel B.V. voor de leden
van de Raad van Commissarissen. 

Belasting

Vodafone Libertel B.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid met Vodafone International Holdings B.V,
de aandeelhouder van Vodafone Libertel B.V. Er is maatschappelijke discussie ontstaan over de
belastingbijdragen van multinationals. Voor het standpunt van Vodafone ten aanzien van het betalen van
belasting verwijzen we naar het Vodafone Group Sustainability Report 2012/2013. Hierin staat ook een
overzicht van wat Vodafone in elk land aan belasting heeft betaald in 2011.

 Statutair directeuren
Overige
directieleden Totale directie

Aantal
aandelenopties op
1 april, 2012

2.055.010 1.567.288 3.622.298

Toegekende
aandelenopties

429.622 380.373 809.995

Uitgeoefende
aandelenopties

(107.039) (215.573) (322.612)

Vervallen
aandelenopties

(15.915) (225.716) (241.631)

Overdracht
voormalige / nieuw
benoemde leden*

(1.638.833) (76.814) (1.715.647)

Aantal
aandelenopties op
31 maart, 2013

722.845 1.429.558 2.152.403

Toegekende aandelen onder het Vodafone Group Long Term Stock Incentive Plan
(in EURO's)

http://www.vodafone.com/content/sustainability/operating_responsibly/tax.html


Bestuursmodel

Vodafone Libertel B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap, gevestigd in Maastricht. De aandeelhouder
van Vodafone Libertel B.V. is Vodafone International Holdings B.V. Vodafone is (indirect) 100% eigendom van
Vodafone Group Plc., een beursgenoteerd fonds. Op 31 maart 2013 had Vodafone Nederland twee
dochterondernemingen: Vodafone Retail BV en Telespectrum. Per 1 april 2013 is Telespectrum met Vodafone
gefuseerd.

Vodafone Nederland heeft een gelaagd bestuursmodel: Een directie, die bestaat uit de CEO en de CFO, beide
statutair directeur, en zeven leden met de titel van directeur, en een Raad van Commissarissen met drie leden.

Maak kennis met onze directie.

Rob Shuter

Chief Executive Officer

Bio
Rob Shuter is sinds april 2012 CEO bij Vodafone Nederland. Rob begon als accountant bij Deloitte in
Johannesbrug. Vervolgens heeft hij gewerkt in het bankwezen waar hij onder andere manager investment
banking was bij Standard Bank en manager retail banking bij Nedbank.

In 2008 heeft Rob de ‘South Africa’s leading manager’-award mogen ontvangen door CRF. Een jaar later in
2009 is Rob begonnen bij Vodacom Group als financieel directeur. Daar was hij verantwoordelijk voor
financiën, risicomanagement, business development, treasury, belastingen en internal audit.

Rob woont in Johannesburg, is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij is 44 jaar. Zijn hobby’s zijn lezen, reizen,
poëzie, Zuid Afrikaanse en Johannesburgse geschiedenis en muziek. Rob is een fanatiek sportman en houdt
van hardlopen, kanoën en fietsen. Hij heeft ook meegedaan aan vijf ironman triatlons. 

Alexander Saul

Director Enterprise Business Unit

Bio
Alexander Saul is directeur Zakelijke markt sinds 1 april 2013. Sinds 2007 was hij verantwoordelijk voor de
nationale directe en indirecte business-verdeling van Vodafone GmbH. Sinds 1999 werkte hij in verschillende
managementfuncties bij Vodafone. Van 2004 tot 2007 leidde hij de Vodafone tak West in Ratingen. Hij was
eerder verantwoordelijk als directeur verkoopcontrole en -ondersteuning voor Vodafone winkels en

Bestuur & management

“Goed bestuur is essentieel om waarde te kunnen creëren voor alle stakeholders. Het is een
voortdurend proces met een ongewijzigd doel: het garanderen van ethisch en verantwoord
management, waarin de belangen van de stakeholders in balans zijn en wij onze
verplichtingen nakomen.”
- Klaske de Jonge, directeur Corporate Affairs & Strategie



gespecialiseerde detailhandelaars. De marathon- en motorsportfan is werkzaam in de telecommunicatie-
industrie sinds 1997, in eerste instantie voor Deutsche Telekom. Saul heeft aan de RWTH Aken, de Universiteit
van Limburg (NL) en Wharton Universiteit, Philadelphia (Verenigde Staten) gestudeerd.

Bart Hofker

Director Consumer Business Unit

Bio
Bart Hofker is sinds maart 2008 Director Consumer Business Unit bij Vodafone Nederland. Hij is
verantwoordelijk voor alle verkoop-, marketing- en marketingcommunicatieactiviteiten voor de
consumentenmarkt.

Voordat hij bij Vodafone begon, werkte Bart bij energiebedrijf Nuon, in zijn laatste functie als Commercieel
Directeur voor het retailsegment. Daarvoor werkte hij bij KPN, waar hij diverse senior marketing-
managementfuncties in Nederland en Tsjechië bekleedde. Bart studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.

Nevenfuncties

Lid Reclame Code Commissie
Docent/examinator Stichting Reclame Marketingonderwijs

Mallik Rao

Chief Technology Officer

Bio
Mallik Rao is sinds april 2012 de Chief Technology Officer van Vodafone Nederland, gestart bij Vodafone
Group in maart 2012. Voorafgaand aan deze functie was Mallik CTO van Aircel in India waar hij met succes
een 2G & 3G netwerk van 60 miljoen gebruikers opzette.

Mallik verhuisde later met zijn familie naar Nederland. Hij is momenteel bezig met meerdere initiatieven binnen
Vodafone Nederland variërend van het IT-landschap tot Long Term Evolution plannen. Hij is gefocust op het
brengen van snelheid, gemak en het optimaliseren van kosten om in te spelen op de competitieve Nederlandse
markt.

Mallik is een engineer met 18 jaar werkervaring in technologie bij providers zoals Ericsson, Nortel en Multi
Service providers. Hij heeft een graad in Electronica en Communicatie.

Carla De Geyseleer

Chief Financial Officer

Bio
Carla De Geyseleer is sinds mei 2012 Chief Financial Officer (CFO) bij Vodafone Nederland. Zij is
verantwoordelijk voor alle financiële strategie, controlling, planning, rapportage en operationele processen
binnen het bedrijf. Carla was sinds april 2010 werkzaam bij Vodafone Duitsland als Directeur Financial
Controlling.

Voordat zij aan de slag ging bij Vodafone, had zij al een langdurige internationale carrière achter de rug bij
logistiek dienstverlener DHL Express. Hier vervulde zij de laatste drie jaar de rol van CFO.

Carla startte haar carrière als auditor bij Ernst & Young in Brussel. Ze heeft een solide academische vorming
met onder andere een universitaire titel economische en financiële wetenschappen en een EMBA van de IMD



Business School in Zwitserland.

Nevenfuncties
Lid van RvC Macintosh Retail Groep

Harry Odenhoven

Director Commercial Operations

Bio
Sinds april 2012 is Harry de Commercial Operations Director bij Vodafone Nederland. In deze nieuwe rol is hij
verantwoordelijk voor het leveren van de beste service aan onze klanten via alle kanalen (callcenter,
rekeningen, digitaal, mobiel, sociaal) en het zorgen voor innovatie en productaflevering.

Opgeleid als doctorandus industrieel design aan de Technische Universiteit in Delft, heeft Harry Odenhoven
(geboren in 1962) zijn internationale carrière doorgebracht in verschillende posities in de markt van mobiele
technologie en internet. Hij heeft uitgebreide internationale werkervaring in marketing, sales en
bedrijfsontwikkeling op een hoog bestuursniveau: KPN Mobiel in Nederland, Telkomsel Indonesië, Peoples
Phone in Hong Kong, Spotcast in Azië en Londen, Vizzavi, Vodafone in Nederland en Vodafone Group in
Engeland.

De laatste drie jaren was Harry Group Director Online, waar hij verantwoordelijk was voor het uitrollen van een
wereldwijde Online Acceleration programma.

Paul Vreeburg

Director Vodafone Retail

Bio
Paul Vreeburg is sinds januari 2012 als Algemeen Directeur Retailverantwoordelijk voor alle Retail activiteiten
van Vodafone in Nederland, waar BelCompany en Vodafone Winkels deel van uitmaken.

Voordat BelCompany onderdeel werd van Vodafone, was hij vier jaar algemeen directeur van BelCompany.
Daarvoor werkte Paul bij KPN, onder andere als marketing directeur KPN Mobiel en marketing directeur
Residential.

Hij startte zijn loopbaan bij Philips. Paul is Register Marketeer, behaalde Nima-C en studeerde Commerciële
economie aan de Hogere Economische School in Den Haag.

Nevenfuncties

Docent/examinator SRM

Adam Parsons

Director Human Resources, Property & Internal Communications

Bio

Adam Parsons is sinds september 2012 Director Human Resources, Property & Internal Communications bij
Vodafone Nederland. Hij is in 2007 begonnen bij Vodafone Group waar hij aan het hoofd stond van Global
Reward and Strategy. Daarbij was Adam verantwoordelijk voor het belonginsbeleid en operations.

Adam’s passie heeft altijd binnen het veld van HR gelegen. Hij is gestart als HR consultant bij Mercer Human
Resourcing voordat hij naar KPMG ging in 2003. Daar adviseerde Adam verschillende bedrijven uit de FTSE
en publieke sector op het gebied van HR.



Nu woont Adam in Amsterdam met zijn vrouw en twee dochters. Hij is 35 jaar oud. Hij heeft verschillende
hobby’s zoals hardlopen, lezen, koken en reizen. Adam heeft een graad op het gebied van rechten behaald
aan de University of Birmingham en een Master in Personeel en Ontwikkeling van Westminster Business
School.

Klaske de Jonge

Director Corporate Affairs & Strategy

Bio
Klaske de Jonge is sinds januari 2010 Director Corporate Affairs bij Vodafone Nederland. Sinds april 2012 is
deze functie veranderd in Director Corporate Affairs & Strategy.

Voordat ze bij Vodafone begon, werkte Klaske als Vice President Corporate Affairs Europe bij Mars. Daarvoor
werkte ze onder andere acht jaar als directeur bij de Consumentenbond en vier jaar als marketing manager bij
TNT/TPG Post, na een internationale carrière bij Numico in de VS en Groot-Brittannië.

Klaske heeft verschillende universitaire opleidingen afgerond, waaronder een doctoraal in Bedrijfskunde in
Rotterdam, een doctoraal in Politieke Wetenschappen in Leiden, een postdoctoraal in Communicatie en
Mediastrategie in Groningen en een postdoctoraal bij de Anderson School of Management aan de Universiteit
van Californië.

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting
Lid Raad van Toezicht van de Nederlandse Hartstichting

Veranderingen in de directie van Vodaofone Nederland in het boekjaar 2012/2013:

Vertrek directieleden:
Philip Lacor, directeur Zakelijke markt, werd benoemd tot Enterprise Business Unit Director
van Vodafone Duitsland per 1 april 2013
Francesco Bianco, HR directeur, werd benoemd tot HR Director Cable&Wireless Worldwide
dat aangekocht werd door Vodafone Group
Amanda Nelson, CFO, werd benoemd tot hoofd Postpaid Marketing per 1 mei 2013

Benoemingen directieleden:
Rob Shuter is CEO sinds 1 april 2012
Carla De Geyseleer is CFO sinds 1 mei 2012
Adam Parsons is HR directeur, Property & Internal Communications sinds 1 oktober 2012
Mallik Rao is Chief Technology Officer (CTO) sinds 1 april 2012
Harry Odenhoven is directeur van Commercial Operations sinds 1 april 2012
Paul Vreeburg is directeur Retail sinds 1 april 2012
Alexander Saul is directeur Zakelijke markt sinds 1 april 2013

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen adviseert en houdt toezicht op de directie. Twee keer per jaar wordt de Raad
van Commissarissen door de directie geïnformeerd over het strategische beleid de financiën en relevante
ontwikkelen. Voor de uitvoering van grote veranderingen die de identiteit van het bedrijf raken, dient de directie
eerst toestemming te verkrijgen van de Raad van Commissarissen. De jaarrekening moet worden goedgekeurd
door alle leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste twee keer per jaar. In het boekjaar 2012/2013 vonden de
vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats op 2 november 2012 en op 30 januari 2013. De Raad
van Commissarissen heeft verschillende aspecten van Vodafone Nederland beoordeeld met betrekking tot de
resultaten, strategieën en het management, zoals de claim ingediend door Vodafone ter vergoeding van de



geleden schade als gevolg van de storing door de brand in Rotterdam op 4 april 2012; de halfjaarlijkse
financiële prestaties; de Vodafone Nederland strategie en de reorganisatie van Vodafone Libertel BV en
Vodafone Retail BV. Twee besluiten zijn genomen buiten vergadering.

Vodafone Nederland hecht eraan dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen past bij het profiel en
de strategie van Vodafone en een goede afspiegeling is van de samenleving en de markt waarin Vodafone
Nederland opereert. Sinds 2013 is één van de drie leden van de Raad van Commissarissen van Vodafone
Nederland een vrouw. Dhr. T.J. Harrabin heeft de Raad van Commissarissen verlaten op 1 november 2012 en
werd opgevolgd door mevr. L. Solomon op 12 maart 2013.

Maak kennis met onze Raad van Commissarissen.

Erik de Rijk

Managing Director van Vodafone International Holdings B.V. en voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Vodafone Nederland sinds 22 maart 2007. Voordat hij bij Vodafone kwam werken, was Erik werkzaam bij
AirTouch Communications, Tetra Laval, Loeff Claeys Verbeke en Deloitte. Erik studeerde Nederlands en
Fiscaal Recht in Leiden en hij studeerde aan de Baylor University School of Law.

Ronald Schellekens

Vodafone Group HR directeur, is sinds 15 januari 2010 lid van de Raad van Commissarissen van Vodafone
Nederland. Hij is op aanbeveling van de Ondernemingsraad van Vodafone Nederland voorgedragen voor
benoeming. Voordat hij bij Vodafone kwam werken, was Ronald werkzaam bij Shell, PepsiCo en AT&T. Ronald
Schellekens studeerde aan de TiasNimbas Business School en aan de Harvard Business School.

Liliana Solomon

CFO van regio Noord en Centraal-Oost Europa bij Vodafone Plc. , is lid van de Raad van Commissarissen  van
Vodafone Nederland sinds 12 maart 2012. Zij heeft Tim Harrabin vervangen. Liliana werkt sinds 2005 voor
Vodafone, eerst als CEO van Vodafone Roemenië en sinds 2010 als regionaal operationeel directeur bij
Vodafone Plc. Voordat zij bij Vodafone kwam werken, was Liliana werkzaam bij Cable & Wireless Plc, T-Mobile
UK en Deutsche Telkom AG. Ze heeft een graad in natuurkunde (Universiteit of Cluj-Napoca, Roemenië) en
heeft gestudeerd aan INSEAD, Fontainebleau in Frankrijk.



Organisatie

Power to you: medezeggenschap van werknemers

De ondernemingsraad (OR) wordt betrokken bij verschillende onderwerpen die medewerkers betreffen. Dit
varieert van reorganisaties op kleine en grote schaal tot uitbestedingen van bedrijfsonderdelen van Vodafone
Nederland naar andere bedrijven. Belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheid en veiligheid en
arbeidszaken zijn vaste agendapunten. De OR adviseert, neemt initiatief en geeft instemming voordat bepaalde
regelingen worden ingevoerd. De OR bestaat uit 15 leden met een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter
en twee vice-voorzitters, een ambtelijk secretariaat en vaste en tijdelijke commissies.

Verankering van duurzaamheid in de organisatie

Klaske de Jonge, directeur Corporate Affairs & Strategy bij Vodafone Nederland, is primair verantwoordelijk
voor de strategie en uitvoering op het gebied van duurzaamheid. Zij rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Het
Privacy & Sustainability team, dat uit vijf medewerkers bestaat ( per 31 maart 2013), maakt deel uit van de
Business Unit Corporate Affairs & Strategy en is primair verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheid
in de organisatie. Het hoofd Privacy & Sustainability rapporteert aan de directeur Corporate Affairs & Strategy.

Maandelijks presenteert het Privacy & Sustainability team de voortgang op de duurzaamheidsresultaten aan de
CEO, CFO en de overige leden van de directie. In het kader van issue-, reputatie- en stakeholder management
is een werkgroep in het leven geroepen waarin alle business units op senior management niveau zijn
vertegenwoordigd alsmede een stuurgroep, bestaande uit de CEO, CFO, directeur Corporate Affairs & Strategy
en de managers Public Affairs en Public Relations, aangevuld met andere directieleden, afhankelijk van de
agenda. De werkgroep identificeert, analyseert en adresseert zorgen en wensen van stakeholders en
(mogelijke) issues, risico’s en kansen op economisch, sociaal en milieu gebied. Elke zes à acht weken
rapporteert en presenteert de werkgroep aan de stuurgroep over de analyse en de status van afgesproken
actiepunten. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland de duurzaamheidprestaties twee maal per jaar aan
Vodafone Group Plc. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland worden er duurzaamheidsdoelstellingen
afgesproken waarover zij verantwoording moeten afleggen. Alle directieleden hebben gezamenlijke en
individuele KPI’s op duurzaamheidsgebied, zoals KPI’s op basis van medewerkerstevredenheid,
klanttevredenheid en scores op reputatiebenchmarks.  In het kader van de vaste beoordelingscyclus die door
het gehele financiële jaar plaatsvindt, worden de resultaten van de directie en de individuele directieleden
geëvalueerd, beoordeeld en beloond.

Bestuur & management

Het fundament van ons bestuur en beleid

De gedragscode van Vodafone is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat medewerkers van Vodafone altijd
een verantwoorde keuze maken. De gedragscode is ons centrale beleidsdocument en zet uiteen wat we
verwachten van elk persoon die voor en met Vodafone werkt. De gedragscode onderstreept ook onze
verantwoordelijkheden ten aanzien van onze mensen, partners en aandeelhouders. De gedragscode
helpt ons allemaal om geïnformeerde beslissingen te nemen en vertelt ons waar we meer informatie
kunnen vinden. De Business Principles vormen de basis voor de manier waarop we zaken doen, waar
we ook werkzaam zijn, en zijn de kern van onze gedragscode. In de GRI-index staat een overzicht van
relevante beleidsdocumenten bij indicator 4.8.

http://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/pdfs/vodafone_code_of_conduct_2012.pdf


Management

Stakeholdermanagement

Een werkgroep identificeert, analyseert en adresseert zorgen en wensen van stakeholders en (mogelijke)
issues, risico’s en kansen. De belangrijkste stakeholders zijn geïdentificeerd en gegroepeerd (zie
stakeholderoverzicht). Vervolgens is per stakeholdergroep in kaart gebracht wat voor hen de belangrijkste
thema’s zijn waarop zij verwachtingen van ons hebben en wat zij zien als issues. Per thema onderzoeken we
intern in hoeverre die issues op ons van toepassing zijn en waar discrepantie is tussen wat stakeholders
verwachten en wij leveren of doen. Door dit zo systematisch mogelijk te analyseren en aan te pakken,
prioriteren we onze activiteiten aan de hand van wat relevant is voor de omgeving waarin we opereren. Wij
informeren onze stakeholders vervolgens over ontwikkelingen en verbeteringen via verschillende kanalen, o.a.
de website, persberichten, individuele gesprekken, het corporate blog, dit geïntegreerde verslag en de
duurzaamheidnieuwsbrief die vier maal per jaar verschijnt. Eén keer in de zes à acht weken worden relevante
ontwikkelingen op het gebied van stakeholders en de voor hen relevante thema’s besproken in een stuurgroep
met de CEO, CFO, de directeur Corporate Affairs en Strategie, aangevuld met andere leden van de directie, 
afhankelijk van de agenda

Effectief issue, risico- en crisismanagement

Issuemanagement ligt in het verlengde van stakeholdermanagement. Het gaat hierbij vooral om het tijdig
signaleren van issues en ervoor zorgen dat deze worden opgelost. Effectief risicomanagement stelt ons in staat
om verborgen risico's die niet vanzelfsprekend zijn in dagelijkse operaties te identificeren, en deze risico's te
beperken door het implementeren en uitvoeren van maatregelen. Sinds 2010 zijn wij gestart met een
gestructureerde aanpak van risicomanagement. Onze aanpak is gebaseerd op het COSO-Enterprise Risk
Management-systeem. Dit ondersteunt ons met risico-evaluatie, controle op risico's die regelmatig ontstaan
binnen het bedrijf en monitoring en rapportage van procedures en systemen. Een stuurgroep adviseert het
risicomanagement comité, dat bestaat uit leden van de directie, over de belangrijkste risico's, en de
maatregelen die moeten worden genomen om de risico's te beperken of te elimineren. Naast
Risicomanagement heeft Vodafone sinds september 2012 Business Continuity Management ingevoerd. Hierbij
gaat het om het inrichten van processen op dusdanige wijze dat rampen en tegenslagen, zoals brand,
wateroverlast en grote stroomstoringen, snel worden herkend en gemanaged zodat snel herstel mogelijk is.
Alles draait daarbij om het kunnen blijven leveren van onze diensten, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
Vodafone heeft een draaiboek voor het geval zich onvoorziene, ingrijpende gebeurtenissen voordoen Jaarlijks
wordt het hoger en middelmanagement getraind in crisis management. De communicatieafdeling voert op
regelmatiger basis crisis communicatie oefeningen uit. Zie de risico-analyse in het hoofdstuk Hoe wij waarde
creëren.

Beveiliging

Bij Vodafone Nederland zijn twee afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van informatiebeveiliging:
Corporate Security en Technische Veiligheid. Corporate Security wordt geleid door de directeur van de
business unit Corporate Affairs & Strategy. Corporate Security is verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid,
rechtmatige interceptie van telecommunicatieverkeer, de naleving van de bewaarplicht, bestrijding en
voorkomen van fraude en onderzoek en naleving van het veiligheidsbeleid. Technische Veiligheid is onderdeel
van de business unit Technologie en wordt geleid door de Chief Technology Security Officer, die rapporteert
aan de Chief Technical Officer. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de technische controles voor het mobiele
en vaste netwerk, de IT-infrastructuur ondersteunende systemen en de daarbij behorende processen. We
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http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/externe_omgeving
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/waardeketen


nemen deel aan verscheidene overlegstructuren om digitale veiligheid te verbeteren, waaronder Telecom
ISAC, het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC), Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) en het Platform Internetveiligheid van ECP.

Het beheer van informatiebeveiliging wordt vormgegeven door drie processen:

Het incident management proces zorgt voor gestructureerde incidentenrapportages en adequate
opvolging.
Het service level management proces zorgt ervoor dat veiligheidseisen zijn vastgelegd in alle service
level agreements (SLA), die ten grondslag liggen aan contracten, bij wetgeving en intern of extern
beleid.
Het change management proces zorgt ervoor dat de veiligheidseisen in acht worden genomen bij
veranderingen aan de infrastructuur en dat de basisbeveiliging niet negatief wordt beïnvloed bij
wijzigingen.

Het beleid bestaat o.a. uit beveiliging incident management & melding, toegang en veranderingen aan de
productiesysteemstandaard, fysiek transport van informatie & activa, netwerkbeveiliging, toegang op afstand,
maatregelen tegen malware, informatiebeveiliging van derden, dataverwijderingsnorm, encryptie
implementatie, identificatie, authenticatie en autorisatie. Vodafone Nederland wordt jaarlijks op dit beleid
beoordeeld door interne en externe organisaties. In geval van niet-naleving of vastgestelde lacunes wordt een
mitigatieplan gemaakt en uitgevoerd.

Ketenmanagement

De inkoop voor alle Vodafone dochtermaatschappijen, inclusief Vodafone Nederland, vindt grotendeels plaats
vanuit Vodafone Group Plc. Vodafone Group Plc. heeft 45.000 leveranciers, Vodafone Nederland ruim 3.000.
Vodafone hanteert wereldwijd dezelfde ethische inkoopcode met eisen ten aanzien van mens en milieu. In
deze code staat dat leveranciers hun eigen leveranciers en onderaannemers ook moeten aansporen om
volgens de code te werken. De code maakt onderdeel uit van het inkoopcontract. Bekijk voor een overzicht van
de drie categorieën van leveranciers.

Vodafone Group is actief lid van het Global e-Sustainability Initiative (GeSI), een multi-stakeholderorganisatie
die internationale samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling stimuleert. Daarnaast zet Vodafone
Nederland zich via VNO-NCW en Nederland ICT in om verantwoord ketenbeheer te stimuleren. Meer
informatie over de rapportage van Vodafone Group is te vinden op de website van Vodafone.

http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability.html


 

Categorie Telecomaanbieders Toestelleveranciers Overige

Herkomst Internationaal China, Zuidoost-
Azië

Vooral uit Nederland

Producten/diensten Diensten in de vorm
van netwerkverbinding
ten behoeve van
roaming en
interconnect

Mobiele telefoons en
tablets

Diensten, hardware,
software

Leveranciers Nederlandse telecom-
aanbieders: KPN en
T-mobile,Vodafone
Group Internationale
Telecomaanbieders

12 producenten van
mobiele telefoons en
tablets

Netwerkontwikkeling:
Ericsson
Facilitaire
dienstverlening:
Facilicom
ICT: Amdocs, HP
Uitzendbureau:
Randstad
Marketing en
Communicatie:
diverse bureaus

De drie categorieën van leveranciers welke producten en diensten aan ons leveren



Over dit verslag

Dit jaar publiceert Vodafone Nederland voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag. Hierin rapporteren
we over onze strategie en de prestaties van het gehele bedrijf. Hiermee willen we onze stakeholders
laten zien hoe wij waarde creëren in de context waarin we opereren. We besteden daarom naast onze
eigen activiteiten ook aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen in meest brede zin (sociaal,
economisch, milieu) en beschrijven de dilemma’s waar we het afgelopen jaar mee te maken hebben
gehad. De rapportageperiode loopt van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

Bepalen van de inhoud

De focus van onze activiteiten en verslaglegging ligt op ontwikkelingen die voor onze sector, ons bedrijf en
onze stakeholders het meest relevant zijn en op de impact van onze kernprocessen en –activiteiten (zie
hoofdstuk “Hoe wij waarde creëren”). Daarnaast is een balans in sociale, milieu, economische en financiële
onderwerpen belangrijk geweest bij de keuzebepaling.

Dit verslag is gebaseerd op de derde generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (G3.0) en kent
GRI-toepassingsniveau B+. Verder zijn de richtlijnen van de Transparantiebenchmark van het ministerie van
Economische Zaken leidraad geweest bij de totstandkoming van het verslag. We rapporteren aan de hand van
de prestatie-indicatoren die relevant zijn voor onze bedrijfsvoering in Nederland. Voor de definities van de
prestatie-indicatoren zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de protocollen voor de GRI-indicatoren. We zijn
hiervan afgeweken als er om aantallen/percentages per regio werd gevraagd. Vanwege de grootte van
Nederland en de organisatie is het niet relevant om per regio te rapporteren. Verder wijken we af bij LA10
omdat wij werken met opleidingsbudgetten i.p.v. het gemiddeld aantal uren.

De reikwijdte

De reikwijdte van het verslag is Vodafone Nederland bestaande uit de activiteiten van Vodafone Libertel BV,
Vodafone Retail BV en Telespectrum, tenzij anders vermeld. De data in dit verslag hebben betrekking op de
Vodafone-prestaties en niet op de prestaties van onze onderaannemers, toeleveranciers en/of andere indirecte
effecten, omdat wij geen toegang hebben tot deze informatie. Vodafone Group Plc. rapporteert over de
internationale duurzaamheidsprestaties, zie www.vodafone.com. Zie onze website www.vodafone.nl voor meer
informatie over onze activiteiten.

Meetmethodes en dataverzameling

De volgende systemen zijn geraadpleegd voor dataverzameling:

De kwantitatieve data van personeelsgegevens zijn verzameld via het SAP-
datamanagementsysteem.
De financiële gegevens zijn verzameld via SAP, vervolgens zijn de cijfers geconsolideerd via
Hyperion Financial Management-software.
De kwantitatieve data van de milieugegevens zijn verzameld via het Envoy-datamanagementsysteem.
De kwalitatieve data zijn verzameld via vragenlijsten gebaseerd op de GRI-indicatoren die per mail
naar de betreffende personen zijn gestuurd.

De onderschriften van de tabellen en grafieken vermelden waar de cijfers op gebaseerd zijn. In de
materialiteitsmatrix zetten we de onderwerpen waar onze stakeholders het meest bezorgd over zijn af tegen de
issues die de grootste impact op het succes van ons bedrijf hebben. De matrix is gebaseerd op digitaal

Over dit verslag
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onderzoek onder interne en externe stakeholders naar relevante maatschappelijke thema's voor Vodafone en
inzichten die zijn opgedaan uit stakeholder dialogen. Dit jaar hebben minder mensen meegedaan aan het
digitale onderzoek dan in andere jaren.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande verslagjaren

Jaarlijks rapporteerde Vodafone Nederland over zijn duurzaamheidsprestaties. Het is de eerste keer dat
Vodafone Nederland een geïntegreerd verslag publiceert. Doordat we dit jaar over meer gegevens publiceren,
is een vergelijking met de gegevens uit verslagen van voorgaande jaren niet altijd goed mogelijk. Verder zijn er
afwijkingen in de cijfers ten aanzien van voorgaande jaren door de overname van Belcompany en
Telespectrum.

Assurance beleid

Dit verslag is geverifieerd door Ernst & Young, waarbij een Assurance-rapport met een beperkte mate van
zekerheid (limited assurance) is afgegeven. Vodafone laat het geïntegreerde verslag verifiëren om de
betrouwbaarheid van de rapportage te vergroten voor de stakeholders. Vodafone Nederland en Ernst & Young
hebben een onafhankelijke relatie ten opzichte van elkaar in de zin dat Ernst & Young geen andere
werkzaamheden voor Vodafone Nederland uitvoert dan de verificatie van dit geïntegreerde verslag. De
financiële gegevens (Kerncijfers en resultaten: tabel Financieel en het hoofdstuk Financiële Prestaties) zijn
gebaseerd op de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V. 2012/2013. Vodafone heeft Deloitte Accountants
B.V. opdracht gegeven om de jaarrekening van Vodafone Libertel B.V. 2012/2013 te controleren. 

http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/assurance-rapport
http://vodafoneintegratedreport.html5magazine.nl/2012_2013/kerncijfers_en_resultaten_financieel
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Begrippenlijst

2G
De tweede generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als GSM. Zie definitie
GSM.

2G encryptie (A5/3)
Netwerken worden beveiligd met encrypties, het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een
bepaald algoritme. A5/3 is de hoogste encryptie die gebruikt wordt in GSM systemen.

3G
De derde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden, ook wel bekend als UMTS, is een
wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie. Zie definitie UMTS.

4G
De vierde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het is de opvolger van de 3G-
standaard. Zie definitie LTE.

800, 900, 1800 en 2100 MHz banden / spectrum
De bruikbare frequenties in het radiofrequentiespectrum zijn relatief schaars. Als verschillende
technologieën van dezelfde frequenties gebruik zouden maken, is er een grote kans op storing. Daarom
is het radiofrequentiespectrum opgedeeld in frequentiebanden. Voor veel frequentiebanden is bepaald
welke technologie er in gebruikt moet worden. De 800, 900, 1800 en 2100 MHz banden worden
gebruikt voor mobiele telefonie en mobiel internet.

Afgiftetarieven
De kosten die telecomaanbieders rekenen voor het afwikkelen van gesprekken op elkaars netwerk. Ook
wel termination rates of interconnectietarieven genoemd.

App/applicatie
Softwareprogramma’s voor de mobiele telefoon en tablets.

Brand Equity Share / BES
Meet de merkperceptie onder Nederlandse consumenten ten opzichte van concurrenten en is
gebaseerd op vijf componenten: prestatie, emotie, waarde, onderscheidend vermogen en
merkbekendheid (door onderzoeksbureau Millward Brown).

Campaign Health Tracker
Meet campagnes op verschillende aspecten, o.a. op campagneherkenning en koppeling aan het bedrijf.
Zie definitie Cut Through Score.

Customer Effort Score / CES
Hiermee meten we de mate waarin de klant zelf moeite heeft moeten doen om bijvoorbeeld een vraag
of probleem opgelost te krijgen via onze klantenservice of de moeite die de klant zelf heeft moeten doen
om een de bestelling te plaatsen in onze online winkel. CES wordt gemeten op een 5 punts-schaal,
waarbij 1 staat voor weinig moeite en 5 voor veel moeite. Het % betreft de respondenten die een 1 of 2
scoren op de 5 punts-schaal.

Cut Through Score
Hiermee wordt campagneherkenning gemeten via de Campaign Health Tracker. Ook wordt gemeten of
de consument de campagne aan Vodafone koppelt.

Dataverbruik/diensten
Dataruimte die het kost om gegevens, zoals foto’s en e-mails, op te slaan, aangegeven in megabyte
(MB) of gigabyte (GB). Datadiensten maken gebruik van mobiel internet.

Deep Packet Inspection
Zie definitie Packet Inspection

Begrippenlijst



Dropped call rate
Geeft het percentage aan van alle telefoongesprekken die om technische redenen worden afgebroken
voordat de sprekende partijen hun gesprek hebben kunnen beëindigen en voordat één van hen heeft
opgehangen (i.e. dropped calls).

Dual Carrier
In afwachting van haar 4G-netwerk hebben telecombedrijven Dual Carrier 3G, ofwel DC-HSPA, op hun
netwerk uitgerold. Dat biedt snelheden die tussen 3G en 4G in liggen, tot 42 Mbps (theoretisch). Bij
Dual Carrier 3G wordt er twee keer 5MHz bandbreedte gebruikt. Zie ook definitie HSPA+.

Eco-score
Duurzaamheidslabel voor telefoons, gevalideerd door KPMG, biedt transparantie in de keten. De eco-
score is gebaseerd op drie categorieën: bedrijfswaarden en -principes, de levenscyclusanalyse en
duurzaam ontwerp.

Employee Engagement Index / EEI
Bestaat uit drie onderdelen: de betrokkenheid bij het bedrijf, de bereidheid om voor het bedrijf te blijven
werken en de wil om een stap extra te willen zetten voor het bedrijf. De index wordt berekend aan de
hand van de gemiddelde score van zeven vragen (zowel positieve als negatieve antwoorden worden
meegenomen) en heeft een maximum score van 100.

Employee Net Promotor Score / eNPS
Hiermee kan gemeten worden in hoeverre medewerkers hun bedrijf aanbevelen aan derden. De
Employee Net Promotor Score heeft een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs)
en 0 t/m 6 Detractors (medewerkers die het bedrijf niet of negatief aanbevelen). De Employee Net
Promotor Score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage Detractors af te
trekken.

E-waste
Elektronisch afval dat bestaat uit defecte, verouderde of onverkochte elektrische en elektronische
toestellen.

Frequentieruimte
Zie definitie Spectrum (veiling)

Frequentievergunningen
Zie definitie Multiband frequentieveiling.

Geïntegreerde vaste en mobiele oplossingen
Zie definitie Unified Communication

GeSI
Global e-Sustainability Initiative is een internationaal samenwerkingsverband van ICT bedrijven en
NGO’s met als doel om te identificeren hoe innovatieve technologie kan bijdragen aan duurzame
ontwikkeling.

Gespreksafgiftetarieven
Zie definitie Afgiftetarieven.

GSM
Global System for Mobile Communications is een standaard voor mobiele communicatie. GSM wordt
beschouwd als de tweede generatie mobiele telefonie (2G).

Hosted telefonie
Gebruik maken telefoniediensten zonder dat een eigen telefooncentrale (of een eigen IP-telefonie
server) is.

HSPA+
High-Speed Packet Access is een technische standaard voor draadloze breedband telecommunicatie.
HSPA + verhoogt de snelheden voor de eindgebruiker op de UMTS/3G-netwerken die vergelijkbaar zijn
met de nieuwere LTE netwerken. Zie ook definitie Dual Carrier.

Interconnect(ie)
Interconnectie maakt het mogelijk voor klanten van twee verschillende telecomaanbieders om met
elkaar te communiceren. Het is de koppeling van een telecomaanbieder aan de infrastructurele
voorzieningen van een andere aanbieder.

IP-PBX
Een IP PBX- of VOIP-telefooncentrale vervangt een traditionele PBX of telefooncentrale maakt.



Gesprekken worden verzonden via datapakketten over een datanetwerk in plaats van het traditionele
telefoonnet.

LTE (voor 4G)
Long Term Evolution, de 4e generatie mobiele-telecommunicatiestandaard, opvolger van UMTS. Met
LTE is het mogelijk om data in hogeren capaciteit en met hoge snelheid over het netwerk te
transporteren.

Machine-to-machine (M2M)
Machine-to-machine communicatie, beter bekend als M2M of telemetrie, verbindt machines of
apparaten op afstand en wisselt informatie tussen deze machines of apparaten uit, zonder menselijke
tussenkomst. Een apparaat (bijvoorbeeld een sensor) is verbonden met een simkaart. Als het apparaat
een gebeurtenis waarneemt, stuurt de simkaart de informatie hierover door naar een centrale server.

Malware
Afkorting voor malicious software, is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke software.

Multiband frequentieveiling
Veiling van vergunningen van frequentiebanden 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
en 2,6 GHz voor mobiele telefonie en mobiel internet. Zie ook definitie Spectrum (veiling).

MVNO
Een mobile virtual network operator is een bedrijf dat niet over een licentie beschikt, maar onder eigen
merknaam mobiele telefonie verkoopt over het netwerk van een andere telecomaanbieder.

Netwerk
Een mobiel telecom netwerk bestaat uit basisstations, ook wel masten of antennes genoemd, die in
verbinding staan met een centrale.

Net Promotor Score / NPS
De Net Promotor Score geeft een indicatie van de waardering van de dienstverlening en wordt bepaald
door klanten te vragen in hoeverre zij Vodafone aanbevelen aan derden. De Net Promotor Score heeft
een schaal van 10, waarbij 9 en 10 Promotors zijn (ambassadeurs van Vodafone) en 0 t/m 6 Detractors
(klanten die Vodafone niet of negatief aanbevelen). De Net Promotor Score wordt berekend door van
het percentage Promotors het percentage Detractors af te trekken.

OPTA
De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit is een onafhankelijke instantie, die in Nederland
toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.

Packet Inspection en Deep Packet Inspection
Packet Inspection is een verzamelnaam voor technieken waarmee dataverkeer dat over netwerken
wordt getransporteerd kan worden geanalyseerd. Packet Inspection kent verschillende niveaus: 1) het
kan verbindingsgegevens van individuele datapakketten zoals het IP-adres van de verzender of het IP-
adres van de geadresseerde analyseren , 2) het kan het type verkeer analyseren en 3) het kan de
inhoud van pakketten analyseren. Deze laatste vorm wordt ook wel Deep Packet Inspection (DPI)
genoemd.

Regionale roaming
Bij regionale of nationale roaming nemen telecombedrijven elkaars verbinding over bij storingen. In
2012 hebben de Nederlandse mobiele telecombedrijven overeenstemming bereikt over het gebruiken
van elkaars mobiele netwerken tijdens storingen.

RepTrack
The RepTrak™ Framework van het Reputation Institute vergelijkt bedrijven op reputatie. Het meet de
stakeholderperceptie van bedrijven, door de relatie tussen de emotionele connectie van een
stakeholder met de perceptie van zeven rationele dimensies te meten: (1) Producten/Diensten, (2)
Innovatie, (3) Werkplek, (4) Citizenship, (5) Governance, (6) Leiderschap, en (7) Prestatie.

Roaming
Gebruik maken van het netwerk van een ander mobiel telecom bedrijf. Dit maakt bellen of mobiel
internetten in het buitenland mogelijk.

Sim Only
Sim only abonnementen zijn 'losse' abonnementen zonder een toestel. De klant ontvangt alleen een
simkaart. Het is bedoeld voor mensen die geen nieuwe mobiele telefoon nodig hebben.

Smartphone



Een smartphone is een mini computer om mee te bellen en te internetten.
Social Media Monitor

Jaarlijks onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door de top 100 adverteerders
in Nederland gebaseerd op bruto media bestedingen in Nederland (Bron: Nielsen Research). Het
onderzoek bestaat uit een enquête onder de bedrijven naar hoe zij social media hebben georganiseerd,
hun ambities en resultaten en een beoordeling door Social Embassy op activiteit, interactiviteit en
opbouwen van communities. Op basis van deze informatie krijgen de bedrijven een score tussen de 0
en 100.

SocialBakers’ Socially Devoted Brands
Socially Devoted Facebook Brands van SocialBakers meet welke merken de laagste responstijden en
hoogste respons ratio’s op Facebook hebben. Meetresultaat is van januari 2013.

Spectrum (veiling)
Ook wel radiofrequentiespectrum of radiogolven, waarover draadloos informatie overgebracht kan
worden van een zender naar een of meerdere ontvangers. Voor het opwekken en uitzenden van de
radiogolven gebruikt de zender een antenne. De radiogolven dragen de informatie, die vervolgens
wordt opgevangen door een andere antenne. Een deel van de frequenties is vrij beschikbaar. Voor een
ander deel is een registratie of vergunning nodig. Deze vergunningen worden verleend door
Agentschap Telecom, die tevens toezichthouder is van de rijksoverheid op het radiofrequentiespectrum
en de radiofrequentieruimte verdeelt en beheert. De vergunningen van frequentiebanden voor mobiele
telefonie en mobiel internet worden geveild.

Stakeholders
Stakeholders zijn de personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals
medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.

Transparantiebenchmark
Jaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij
Nederlandse ondernemingen. Het is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken.

Triple play diensten
Diensten waarbij internet, televisie en telefonie gecombineerd worden aangeboden.

UMTS
UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications Systeem. Zie voor definitie 3G.

Unified Communications
Ook wel geïntegreerde (vaste en mobiele) oplossingen genoemd, is het proces waarbij alle
communicatiemiddelen, communicatieapparatuur en media zijn geïntegreerd, zodat gebruikers met
iedereen in contact kunnen komen, waar ze ook zijn, en in realtime.

Voice
Voice betekent bellen of telefoneren.



Assurance-rapport

Aan: Directie van Vodafone Libertel B.V.

Opdracht

De directie van Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) heeft ons een assurance-opdracht verstrekt ten
aanzien van het Geïntegreerd verslag 2012/2013 (hierna: Verslag) van Vodafone. Onze assurance-opdracht is
gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de informatie in het Geïntegreerd verslag
2012/2013 in alle van materieel belang zijnde opzichten een juiste en toereikende weergave is van het beleid,
de bedrijfsvoering prestaties en gebeurtenissen gedurende het verslagjaar 2012/2013, dat loopt van 1 april
2012 tot en met 31 maart 2013.

De financiële cijfers (“Kerncijfers en resultaten: tabel Financieel” en het hoofdstuk “Financiële Prestaties”) zoals
opgenomen in het Verslag maken geen onderdeel uit van onze opdracht. Tevens maken de vergelijkende
cijfers en de verwijzingen in het Verslag (naar vodafone.nl, externe websites en overige documenten) geen
onderdeel uit van onze opdracht.

Inherente beperkingen

In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen,
verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat realisatie onzeker is. Om die reden wordt door
ons ten aanzien van de realisatie van toekomstgerichte informatie geen zekerheid verstrekt.

Verantwoordelijkheden

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met de toegepaste
criteria. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het verslag en het
verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in het hoofdstuk “Over dit rapport” en de GRI-index van het Verslag. De
directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opstellen van het Verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het verstrekken van een beperkte mate van zekerheid dat het Verslag is
opgesteld op basis van de toegepaste criteria.

Toegepaste criteria

Vodafone hanteert als criteria voor het opstellen van het Verslag de Sustainability Reporting Guidelines van
Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de raad voor de
jaarverslaggeving en het verslaggevingsbeleid van Vodafone, inclusief het identificeren van stakeholders en
het bepalen van materiële onderwerpen. Het is van belang om de prestaties van Vodafone te lezen in de
context van deze criteria. Wij zijn van mening dat deze criteria toereikend zijn voor het doel van onze opdracht.

Werkzaamheden

Wij hebben onze werkzaamheden met betrekking tot het Verslag verricht in overeenstemming met Nederlands
Recht, waaronder Standaard 3410N “Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen”. Dit vereist
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij ons onderzoek zodanig plannen en
uitvoeren dat een deugdelijke grondslag voor onze conclusie wordt verkregen.

Assurance-rapport



De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op
het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-
opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Ons onderzoek omvatte in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de gehanteerde grondslagen voor de verslaggeving en
de consistente toepassing daarvan, alsmede de belangrijke schattingen en berekeningen, die bij het
opmaken van het Verslag zijn toegepast;
het verkrijgen van inzicht in de branche, de organisatie en haar meest relevante maatschappelijke
issues;
het verkrijgen van inzicht in de opzet van de gebruikte systemen en gehanteerde methoden voor het
verzamelen en verwerken van gegevens die dienen als basis voor de gerapporteerde informatie;
het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot de onderbouwing van de informatie in het
Verslag door een combinatie van cijferanalyses en het inwinnen van inlichtingen. Daarbij zijn
ondermeer interviews gehouden met verantwoordelijke functionarissen en zijn relevante
bedrijfsdocumenten opgevraagd en externe bronnen geraadpleegd;
het beoordelen van het algehele beeld van het Verslag en het toetsen van de informatie in het
Verslag aan de bovengenoemde van toepassing zijnde criteria.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance -informatie voldoende en geschikt is als
onderbouwing voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie, dat ons niets gebleken is op basis waarvan wij
zouden moeten concluderen dat de informatie zoals opgenomen in het Geïntegreerd verslag 2012/2013 van
Vodafone niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, een juist en toereikende weergave is van het
beleid, de bedrijfsvoering, de prestaties en gebeurtenissen gedurende 2012/2013 (1 april 2012 tot en met 31
maart 2013), in overeenstemming met de richtlijnen van Global Reporting Initiative, de Handreiking voor
maatschappelijke verslaggeving van de raad voor de jaarverslaggeving en het beschreven
verslaggevingsbeleid van Vodafone.

Rotterdam, 12 juli 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. dr. A.E.M. Kamp-Roelands RA
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Feedback

Dit jaar publiceren we voor het eerst een geïntegreerd verslag, waarin we onze belangrijkste strategische
bedrijfsactiviteiten toelichten. De reden voor deze nieuwe insteek is dat we onze geïntegreerde bedrijfsstrategie
willen presenteren en willen laten zien hoe we waarde creëren voor verschillende stakeholders.

Wilt u meer weten over onze financiële, economische, sociale en milieu doelen en prestaties? Of heeft u
vragen, opmerkingen of feedback?

Mail naar: samenleving.nl@vodafone.com
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