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Afgelopen jaar werd de impact van mobiele communicatie op 
de maatschappij heel duidelijk. In Egypte zagen we hoe social 
media een cruciale rol speelde bij de revolutie, maar ook dat 
Vodafone Egypte en de andere operators gedwongen werden 
hun diensten af te sluiten voor hun klanten. Bij de natuurrampen 
in Australië en Nieuw Zeeland heeft Vodafone ervaren hoe 
cruciaal communicatie is bij het bieden van de juiste hulp in de 
eerste uren na de ramp. Gelukkig konden wij direct alternatieve 
netwerken plaatsen, waardoor de communicatie snel weer op 
gang kwam.

Ook in Nederland zien we elke dag hoe belangrijk communicatie 
is in het dagelijkse leven. De toenemende populariteit van 
smartphones brengt mensen gemakkelijker met elkaar in 
contact, zorgt ervoor dat ze snel informatie kunnen delen en 
werk en privé goed kunnen combineren. De mogelijkheden 
zijn oneindig, maar er schuilen ook risico’s in. Ouders willen 
bijvoorbeeld hun kinderen graag beschermen tegen onverwacht 
hoge rekeningen, online pesten of verkeerde contacten in 
sociale netwerken. 

Bij Vodafone begrijpen we dat onze klanten zich zorgen maken 
over hun privacy, de betrouwbaarheid van sms-diensten en 
de toegankelijkheid van het internet. In de Tweede Kamer 
is een aantal belangrijke beslissingen genomen die grote 
invloed hebben op de telecom sector. Wanneer het gaat om 
de toegankelijkheid van het internet, staan wij voor de grote 
uitdaging om onze klanten te faciliteren zodat ze van alle 
internetdiensten gebruik kunnen maken.

Wij zijn trots op de bijdrage die onze technologie levert aan 
de maatschappij. Onze technologie ondersteunt belangrijke 
innovaties, zoals het monitoren van gezondheid op afstand en 
het vergroten van de veiligheid op straat. Ons netwerk wordt 
steeds energiezuiniger en onze technologie stelt klanten in 
staat ook zelf energie te besparen. Uit eigen onderzoek blijkt 
dat mobiel werken een positief effect heeft op het milieu, omdat 
medewerkers minder woon-werkverkeer kilometers afleggen.

Voorwoord

?

        Wat betekent 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen voor 
Vodafone?

communicatie
De impact van mobiele
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De missie van Vodafone is om met mobiele communicatie 
duurzaam leven en werken mogelijk te maken. We willen dat 
klanten een bewuste keuze kunnen maken voor onze producten 
en diensten en deze vervolgens veilig en verantwoord 
kunnen gebruiken. Ook willen wij bedrijven met onze mobiele 
communicatietechnologie helpen om duurzamer te werken. 
Daarnaast willen we mobiele innovatie inzetten voor mensen in 
kwetsbare situaties.

In dit verslag geven wij een overzicht van onze belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen en hoe wij hiermee omgaan. Wij 
willen onze stakeholders hiermee informeren en horen graag 
jouw reactie en suggesties over onze rol in de maatschappij via 
samenleving.nl@vodafone.com.

Jens Schulte-Bockum
CEO Vodafone Nederland

         Wij willen de kansen 
benutten die mobiele 
communicatietechnologie 
biedt voor het milieu 
en sociaal welzijn. Onze 
klanten stellen wij zo in 
staat om duurzamer te 
leven en werken.

Voorwoord

Duurzaam

met mobiele communicatie
leven en werken

!
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MVO-strategie Vodafone Nederland 

Onze MVO-missie is ‘Empower sustainable living’. 
Met onze mobiele communicatieoplossingen willen 
we consumenten, bedrijven en de samenleving 
ondersteunen in duurzaam leven en werken.

Dit betekent voor:
Consumenten dat we hen de middelen aanreiken om • 
zelf een bewuste keuze te kunnen maken en dat ze 
onze producten en diensten verantwoord en veilig 
kunnen gebruiken.
Zakelijke klanten dat wij hun medewerkers, systemen en • 
apparaten slim met elkaar verbinden zodat zij efficiënter 
kunnen werken en energie en kosten besparen.
De samenleving dat we met innovatieve communicatie- • 
technologie oplossingen bieden voor maatschappelijke 
vraagstukken.

We hebben dit vertaald naar drie pijlers:

Door klanten goed te informeren en te ondersteunen met 
de juiste diensten kunnen zij een duurzame keuze maken 
en producten en diensten veilig en verantwoord gebruiken.

Door het toepassen van mobiele communicatieoplossingen 
worden bedrijfsprocessen efficiënter, waardoor energie en 
kosten kunnen worden bespaard. Ook kunnen medewerkers 
privé en werk beter op elkaar afstemmen, door minder te 
reizen en files te vermijden.

Mobiele innovatie biedt een oplossing voor maatschappelijke 
vraagstukken op het gebied van veiligheid, welzijn en 
gezondheid. Het kan de kwaliteit van leven verbeteren, 
bijvoorbeeld door mensen met elkaar in contact te brengen, 
door het veiligheidsgevoel te vergroten en door monitoring 
van de gezondheid op afstand.

Onze overkoepelende pijler is:

Door het voortdurend analyseren van de impact van onze 
bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen 
waarbij we de beste resultaten kunnen boeken met het 
minimaliseren van onze negatieve en maximaliseren van 
onze positieve impact.

Duurzame bedrijfsvoering

Klant in control

Slim samenwerken

Sociale innovatie

Vodafone ondersteunt duurzaam leven en werken

Duurzame
bedrijfsvoering

Sociale 
innovatie

Klant
in control

Slim
samenwerken
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Dit MVO-verslag geeft inzicht 
in het beleid en de resultaten 
van Vodafone Nederland op 
het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
(MVO) over het boekjaar april 
2010 tot april 2011.

Vodafone Nederland is een dochteronderneming van Vodafone 
Group. Dit verslag is een aanvulling op het internationale 
Sustainability Report 2010/2011 van Vodafone Group, dat 
ook Nederlandse MVO-resultaten bevat. Het Sustainability 
Report van Vodafone Group is door Ernst & Young geauditeerd. 
Onderdeel van dit auditeringsproces is de controle van de 
halfjaarlijkse Vodafone Nederland rapportage aan Vodafone 
Group. Het Sustainability Report 2010/2011 van Vodafone 
Group is conform de AA1000 Assurance standaarden en Global 
Reporting Initiative (GRI B+). Klik HIER voor meer informatie 
over het verslaggevingproces van het Sustainability Report van 
Vodafone Group.

Dit MVO-verslag is geschreven voor politici, ambtenaren, MVO-
deskundigen, vakpers, branchegenoten, NGO’s, medewerkers, 
klanten en leveranciers. De selectie van onderwerpen voor 
het MVO-verslag is gebaseerd op stakeholderonderzoek en 
-dialoogsessies. Hieruit kwam naar voren dat stakeholders de 
volgende onderwerpen belangrijk vinden: elektronisch afval 
(e-waste), mensenrechten, privacy, prijsbeleid, duurzaam 
inkopen, veiligheid en innovatie. Daarnaast zijn de richtlijnen 
van de Transparantiebenchmark van het ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie leidraad geweest 
bij de totstandkoming van het verslag, inclusief de definities en 
keuze voor prestatie-indicatoren. Klik HIER voor meer informatie 
over het wereldwijde MVO-beleid, de resultaten en ambities.

Verantwoording

Inzicht in
beleid en resultaten

Online meer informatie:

 Verslaggevingproces Sustainability Report  
 Vodafone Group

 MVO-beleid Vodafone Group

Inhoudsopgave 
Voorwoord
MVO-strategie
Verantwoording
Samenvatting
Over Vodafone Nederland

Begrippenlijst

Duurzame bedrijfsvoering

Klant in control

Slim samenwerken

Sociale innovatie

http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/scope_of_reporting/basis_for_reporting.html
http://www.vodafone.com/sustainability
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/scope_of_reporting/basis_for_reporting.html
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/scope_of_reporting/basis_for_reporting.html
http://www.vodafone.com/sustainability
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Pijlers Hoofddoelen Resultaten 2010/2011 Doelen 2011/2012

Missie: Empower sustainable living
Duurzame bedrijfsvoering Voortdurend analyseren 

van de impact van onze 
bedrijfsvoering op mens en 
milieu, verbeteren we die 
processen waarbij we de beste 
resultaten kunnen boeken 
met het minimaliseren 
van onze negatieve en 
maximaliseren van onze 
positieve impact

Aantal vrouwen in topmanagement • 
is 26%
Stijging van CO• 2-uitstoot met 6%, 
door uitbreiding netwerk en de 
verhuizingen naar nieuwe kantoren. 
Door de inkoop van groene stroom, 
realiseren we een daling van 34%.
6,04% energie-efficiënter• 
Twee stakeholderdialogen over • 
e-waste en transparantie van de keten

Aantal vrouwen in • 
topmanagement is in 2016 met 
50% gegroeid t.o.v. 2010/2011 
(vastgelegd in de charter ‘talent 
naar de top’)
Start pilot om winkels te • 
verduurzamen
Workshop organiseren over • 
duurzaamheid voor top 10 
leveranciers 
Vier stakeholderdialogen • 
opzetten over relevante thema’s

Klant in control Klanten in staat stellen 
om een duurzame keuze 
te maken en verantwoord 
gebruik te kunnen maken van 
onze producten en diensten

Meer dan acht misleidende • 
sms-diensten afgesloten van het 
Vodafone netwerk
Afname van gevallen van afpersing • 
met 70% t.o.v. 2010 door trainen van 
197 winkelmedewerkers
Lancering online Groene tips• 
68.918 toestellen ingezameld. • 
Dit is een stijging van 50% t.o.v. vorig 
boekjaar.

Ontwikkelen van een mobiele • 
beveiligingsapplicatie
Meer online voorlichting aan • 
ouders en kinderen over veilig 
en verantwoord gebruik van de 
mobiele telefoon
Smartphone tool om dataverbruik • 
te monitoren
Ontwikkelen van een • 
duurzaamheidsclassificering 
van mobiele telefoons
100.000 toestellen inzamelen• 

Slim samenwerken Zakelijke klanten in staat 
stellen om hun eigen 
duurzame bedrijfsvoering 
te verbeteren door het 
toepassen van mobiele 
communicatieoplossingen

Onderzoek CO• 2-reductie door mobiel 
werken
Amsterdam Smart City • 
innovatieproject starten

Ontwikkelen CO• 2-bespaarmeter 
voor bedrijven voor berekening 
CO2-besparing door mobiel 
werken 
Minimaal twee nieuwe • 
innovatieve duurzame zakelijke 
concepten ontwikkelen

Sociale innovatie Stimuleren van innovatieve 
mobiele communicatie-
technologie op het gebied 
van veiligheid, gezondheid 
en welzijn om mensen 
in kwetsbare situaties te 
ondersteunen

Organisatie ‘Apps4Sustainability • 
Challenge’ samen met Enviu
Ontwikkeling applicatie voor • 
gebarentaal samen met MobileSigns
Partnership met dance4life• 
Organisatie ‘World of Difference’ • 
programma

Onderzoeken behoefte • 
naar aangepaste 
communicatieproducten en 
-diensten voor mensen met een 
beperking en introductie van 
producten/diensten voor deze 
doelgroep
Drie sociaal-maatschappelijke • 
projecten steunen met kennis en 
middelen

Samenvatting

Deze samenvatting bevat geen totaal overzicht van de doelen 
en resultaten. Zie voor het complete overzicht de tabellen in 
de hoofdstukken. Klik HIER  voor een samenvatting van de 
kerncijfers van de economische, milieu en sociale aspecten 
van de bedrijfsvoering. Deze is ook te vinden in het Vodafone 
Group Sustainability Report (KPI Summary).

Online meer informatie:

 Kerncijfers van de bedrijfsvoering

http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/data_file.html
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/data_file.html
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Visie 
De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo. 
Verschillende maatschappelijke trends en issues vragen 
om meer flexibiliteit en mobiliteit: de fileproblematiek, 
de toenemende maatschappelijke druk om efficiënter, 
productiever en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, 
de verwachting van een 24/7 dienstverlening en actuele 
gebruiksinformatie. Mobiele technologie heeft een grote 
invloed op de manier waarop mensen leven en werken. We 
worden minder afhankelijk van plaats en tijd, onderhouden 
meer relaties en werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. 
Vodafone investeert fors in de ontwikkeling en verbetering van 
het netwerk en de dienstenportfolio om tegemoet te kunnen 
komen aan de veranderende behoeftes. Uitgangspunt hierbij 
is dat we mensen in staat stellen om hun leven in te richten 
zoals zij dat willen en dat we ondernemers in staat stellen om 
zakelijke kansen optimaal te benutten.

Over Vodafone Nederland

Innovatieve

producten en diensten
vaste en mobiele

Mensen in staat stellen om 
hun leven in te richten zoals 
zij dat willen en ondernemers 
te faciliteren, dat is waar het 
bij Vodafone om draait. Dat 
doen we door hen toegang 
te bieden tot ons kwalitatief 
hoogwaardige netwerk, door de 
best mogelijke dienstverlening 
en door het bieden van 
innovatieve vaste en mobiele 
producten en diensten.
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Organisatie
Vodafone Nederland maakt deel uit van Vodafone Group, 
het grootste mobiele communicatiebedrijf ter wereld.
Met ons netwerk en onze vaste en mobiele diensten bedienen 
wij wereldwijd 371 miljoen klanten (per 31 maart 2011).
Met 85.000 medewerkers zijn wij vertegenwoordigd op vijf 
continenten. In 2010/2011 maakte 25% van de Nederlandse 
bevolking en 35% van bedrijven en overheden in Nederland 
gebruik van onze mobiele communicatie-oplossingen. 
Klik HIER en HIER voor ons assortiment aan producten
en diensten.

Strategie 2010-2014
Doel voor Vodafone Nederland voor 2014 is om met ons 
netwerk, ons merk en onze producten en diensten elk 
huishouden en bedrijf te ondersteunen in hun 
communicatiebehoeftes. 

Voor onze klanten betekent dit dat we eenvoudig te • 
gebruiken producten en diensten, bruikbare innovaties en 
een kwalitatief hoogwaardig netwerk bieden. 
Voor onze stakeholders betekent dit dat wij maatschappelijk • 
verantwoord ondernemen en bijdragen aan een duurzame 
samenleving.
Voor onze medewerkers betekent dit dat we een omgeving • 
creëren waar mensen graag werken, zich kunnen ontplooien 
en waar we vertrouwen hebben in de toekomst van ons 
bedrijf. 

Strategische prioriteiten van Vodafone Nederland 
Een professionele en goed ingerichte organisatie die snel 
reageert op marktontwikkelingen en ervoor zorgt dat we onze 
klanten en partners optimaal bedienen.

Processen binnen de organisatie en het gebruiksgemak van • 
onze producten en diensten vereenvoudigen. 
Innovatiekracht inzetten voor maatschappelijke verandering, • 
door het ontwikkelen van geïntegreerde communicatie-
oplossingen en innovatieve diensten op basis van Machine-
to-Machine (M2M) technologie. 

De strategie van Vodafone Nederland is afgeleid van de
strategie van Vodafone Group. Klik HIER voor de strategie
van Vodafone Group. 

Kerncijfers* 

Jaarlijkse omzet Vodafone 
Nederland

1,873 miljard EUR

Aantal aansluitingen 5.035.203

Marktaandeel (in omzet) 29%

Aantal medewerkers 2.800

Vestigingen Amsterdam, Maastricht, Son en 
Zaltbommel 

Aantal winkels 88

Type netwerken GSM 900, GSM 1800, UMTS 2100

Dekking netwerk** 2G: 99,9%, 3G: 95%

Snelheid netwerk Max. 28.8 Mbps (theoretisch 
haalbare snelheid)

Investering netwerk 200 miljoen EUR

Innovatiekracht inzetten voor

verandering

* Cijfers dateren van 31 maart 2011 
** Dekkingspercentage is het percentage bevolkingsdekking 

buitenshuis

Online meer informatie:

 Onze producten en diensten (Vodafone Nederland)
 Onze producten en diensten (Vodafone Group)
 Strategie Vodafone Group
 General Management Team

Over Vodafone Nederland

maatschappelijke

http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/onze-visie/producten-en-diensten
http://www.vodafone.com/content/index/about/what.html
http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report11/business-review/strategy-in-action/index.html
http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/onze-visie/producten-en-diensten
http://www.vodafone.com/content/index/about/what.html
http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report11/business-review/strategy-in-action/index.html
http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/onze-organisatie/directie
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General Management Team
Jens Schulte-Bockum, Chief Executive Officer• 
Ger Coolen, Chief Technology Officer• 
Peter Doveren, Director Customer Operations• 
Anna Gatti, Director Experience, Transformation & Capabilities• 
Anthony Hellegers, Director Corporate Development• 
Bart Hofker, Director Consumer Business Unit• 

Klaske de Jonge, Director Corporate Affairs• 
Philip Lacor, Director Enterprise Business Unit• 
Amanda Nelson, Chief Financial Officer• 
Paul Smits, Director Human Resources, Property & Security• 

Klik HIER voor de taken en verantwoordelijkheden van de 
bestuurders, de bestuurstermijn en hun achtergrond.

CTO: Ger Coolen

Customer Operations 
Director: Peter Doveren

Experience, Transformation & 
Capabilities Director: Anna Gatti

Corp. Development Director: 
Anthony Hellegers

Corporate Affairs Director: 
Klaske de Jonge

CEO: Jens Schulte-Bockum CBU Director: Bart Hofker

EBU Director: Philip Lacor

CFO: Amanda Nelson

HR, Property & Security 
Director: Paul Smits

Over Vodafone Nederland

Een omgeving creëren waar 

en zich kunnen ontplooien
mensen graag werken

http://over.vodafone.nl/vodafone-nederland/onze-organisatie/directie
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De missie van Vodafone 
Nederland is ‘Empower 
sustainable living’. Met onze 
mobiele communicatie-
oplossingen willen we 
consumenten, bedrijven en
de samenleving ondersteunen 
in duurzaam leven en werken.
Om dit mogelijk te kunnen 
maken, is het essentieel 
dat we binnen onze eigen 
bedrijfsvoering ook zo 
duurzaam mogelijk opereren.

Duurzame bedrijfsvoering

Vodafone Nederland
MVO bij 

MVO-strategie
De voornaamste impact van onze kernprocessen en -activiteiten 
is CO2-uitstoot, veroorzaakt door het energieverbruik van ons 
netwerk, elektronisch afval door de verkoop van telefoons en 
ethische aspecten zoals privacy, veiligheid en prijstransparantie. 
Daarnaast bieden onze activiteiten kansen voor duurzame 
ontwikkeling, zoals CO2-besparing door gebruik van mobiele 
communicatieproducten en toegang tot communicatie voor 
bijvoorbeeld mensen met een beperking. Op pagina 4 staat 
de MVO-strategie en de keuze voor onze vier pijlers uitgelegd. 
Met alle afdelingen zijn er afgelopen jaar concrete MVO-
doelstellingen afgesproken waarover zij in het volgende boekjaar 
verantwoording moeten afleggen. In de overzichtstabel op 
pagina 6 staan onze hoofddoelen en doelen voor 2011/2012 
geformuleerd. Het MVO-team werkt samen met de afdelingen 
aan de integratie van de MVO-activiteiten in de dagelijkse 
bedrijfsvoering om zo de gestelde doelen te behalen. 
 

Vodafone ondersteunt duurzaam leven en werken

Duurzame
bedrijfsvoering

Sociale 
innovatie

Klant
in control

Slim
samenwerken
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Duurzame bedrijfsvoering

In gesprek
met stakeholders

        Hoe kan ik het 
energieverbruik 
van mijn mobiele 
telefoon verlagen? 

Governance
Klaske de Jonge, Director Corporate Affairs bij Vodafone 
Nederland, is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied 
van MVO. Zij rapporteert rechtstreeks aan Jens Schulte-Bockum, 
Chief Executive Officer. Twee keer per jaar presenteert het 
MVO-team de voortgang op de MVO-resultaten aan het General 
Management Team. Daarnaast rapporteert Vodafone Nederland 
twee maal per jaar de duurzaamheidsprestaties aan Vodafone 
Group. Met elke afdeling binnen Vodafone Nederland zijn er 
MVO-doelstellingen afgesproken waarover zij verantwoording 
moeten afleggen. Dit betekent dat vanaf het financiële 
boekjaar 2011/2012 de beloning van zowel de directie als 
de afdelingshoofden gedeeltelijk afhankelijk is van hun MVO- 
prestaties.

Stakeholderbetrokkenheid 
Vodafone voert reguliere overleggen met overheden en 
branchepartijen als ICT~Office en MoNet. Daarnaast hebben 
we in 2010 een digitaal onderzoek onder 100 stakeholders 
uitgevoerd naar relevante maatschappelijke thema’s voor 
Vodafone. Het resultaat hiervan staat in de ‘Materiality Matrix’ 
(zie pagina 31). In deze matrix zetten we de issues waar onze 
stakeholders het meest bezorgd over zijn af tegen de issues die 
de grootste financiële impact op ons bedrijf hebben. Hieronder 
enkele thema’s die stakeholders hebben genoemd: 

?

Sociale innovatie

Aanbod duurzame telefoons
Recycling telefoons en netwerk

Duurzame innovatie

Privacy klanten

E-waste

Prijsbeleid

Mobiel werken

Arbeidsvoorwaarden
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         De batterij gaat langer 
mee als je alle applicaties 
en websites afsluit en als je 
alle licht- en geluidssignalen 
uitzet. Hiermee bespaar 
je energie. 
(zie pagina 21 voor meer Groene tips)

Daarnaast vonden begin 2011 twee stakeholderbijeenkomsten 
plaats met 15 tot 20 stakeholders. Eén over elektronisch 
afval & recycling (zie pagina 22) en één over transparantie 
van de keten (zie pagina 17). Komend boekjaar willen we vier 
stakeholderdialogen organiseren. Bij het schrijven van dit verslag 
hebben we rekening gehouden met de onderwerpen die voor 
stakeholders van belang zijn. Klik HIER en HIER voor meer 
informatie over stakeholderbetrokkenheid, zoals de verslagen 
van de twee sessies en een overzicht van de belangrijkste 
stakeholdergroepen. 

Ben je geïnteresseerd in het MVO-beleid van Vodafone of heb 
je een opmerking over ons beleid? Stuur dan een mail naar 
samenleving.nl@vodafone.com. 

Omgaan met ontwikkelingen in de samenleving
Om als organisatie beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen 
in de samenleving zijn wij in 2010 gestart met een 
gestructureerde aanpak. In multidisciplinaire teams analyseren 
wij ontwikkelingen die relevant zijn voor ons bedrijf en bepalen 
wij hoe wij omgaan met bepaalde risico’s en mogelijkheden. 
Klik HIER voor een overzicht. Klik HIER voor meer informatie 
over issues en maatschappelijke thema’s.

Medewerkers 
Vodafone Nederland heeft een grote verscheidenheid 
aan klanten. We willen dat ons medewerkersbestand een 
afspiegeling vormt van ons klantenbestand, zodat we goed 
begrijpen wat er bij klanten leeft. Het afgelopen jaar hebben 
we vooral gefocust op man/vrouw verhouding. Wij maken meer 
diversiteit mogelijk door het bieden van flexibiliteit. Onze visie 
op mobiel werken ondersteunt medewerkers in het integreren 
van werk en privéleven.

Medewerkertevredenheid
Jaarlijks onderzoekt Vodafone via de People Survey de 
tevredenheid en meningen van medewerkers. In de tabel 
op pagina 13 is te zien dat MVO en ethiek in toenemende 
mate leven onder onze medewerkers. We kunnen echter niet 
verklaren waarom medewerkers Vodafone een lage score 
geven voor ethisch handelen en tegelijkertijd een hoge score 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. We gaan dit 
komend jaar onderzoeken. Op basis van de resultaten van de 
People Survey zijn afgelopen jaar vier Taskforces ingesteld. 
In augustus 2011 rapporteert iedere Taskforce aan de directie 
welke verbeteringen er zijn doorgevoerd. 

Ontwikkelingen

signaleren
in de samenleving

Duurzame bedrijfsvoering

!

http://over.vodafone.nl/duurzaam/visie/stakeholderdialoog
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/managing_sustainability/stakeholder_engagement.html
http://over.vodafone.nl/duurzaam/visie/issue-management
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/managing_sustainability/material_issues.html
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Uitkomsten People Survey Score 2009
(max 100)

Score 2010
(max 100)

Medewerkers worden met respect 
behandeld

84 86

Medewerkers worden eerlijk 
behandeld (ongeacht achtergrond)

88 90

Vodafone handelt ethisch 56 60

Vodafone handelt maatschappelijk 
verantwoord

78 80

Vodafone waardeert diversiteit 81 84

De achtergrond van een 
medewerker belemmert niet haar/
zijn vooruitgang

83 82

Medewerkers hebben toegang tot 
trainingen die noodzakelijk zijn voor 
hun functie

65 67

Managers stimuleren de werk-privé 
balans

70 70

Corruptie
We willen op een eerlijke en integere manier zaken doen en dat 
medewerkers zich verantwoordelijk gedragen. Daarom heeft 
Vodafone een gedragscode (Zie HIER) waarin beschreven staat 
welk gedrag wordt verwacht van Vodafone medewerkers op 
grond van de wet en de ons zelf opgelegde ethische normen. De 
gedragscode beschrijft bijvoorbeeld het ‘zero-tolerance’ beleid 
met betrekking tot omkoping en de regels voor het verstrekken 
en ontvangen van (relatie-) geschenken en uitnodigingen voor 
evenementen. In 2010 volgde het senior management een 
online training over corruptie. Er is een klokkenluidersregeling 
voor medewerkers die vermoeden dat iemand zich niet aan de 
gedragscode houdt. Zij kunnen ook anoniem melding doen. 
Komend boekjaar wordt dit extra onder de aandacht gebracht. 
Ook wordt het beleid aangepast in het licht van de nieuwe UK 
Bribery Act 2010 die op 1 juli 2011 in werking treedt.

Diversiteit
Met het diversiteitsbeleid hebben we het afgelopen jaar vooral 
gefocust op de man/vrouw-verdeling. Door zoveel mogelijk 
vrouwen op de shortlist te plaatsen slagen we er steeds beter in 
om goede vrouwelijke kandidaten te vinden. Eind 2010 telde het 
General Management Team drie vrouwen op een totaal van tien 
leden. In het topmanagement is het percentage vrouwen 26. 
Het percentage vrouwen in onze gehele organisatie bleef met 
38% gelijk ten opzichte van 2009.

Ontwikkeling van onze medewerkers 
Door training en coaching willen wij onze medewerkers 
optimaal stimuleren in het werk dat zij doen. Afgelopen jaar 
namen 80% van onze managers deel aan workshops om het 
functioneringsbeleid te verbeteren.

Medewerkers betrekken bij de maatschappij 

Vrijwilligersdagen - Vodafone geeft medewerkers de 
mogelijkheid om twee dagen per jaar werktijd te besteden 
aan vrijwilligersactiviteiten van de Vodafone Foundation. Zo 
begeleidden 55 medewerkers het afgelopen jaar een Opkikkerdag 
voor 50 gezinnen met een chronisch ziek kind en begeleidden
22 medewerkers kinderen bij de Hoogvliegerdag. Ook namen tien 
medewerkers via Stichting Laluz deel aan een social media actie 
voor het Nederlandse Rode Kruis met als doel om zoveel mogelijk 
aanmeldingen te krijgen voor de online EHBO cursus. Tenslotte 
krijgen vijf Vodafone medewerkers jaarlijks de kans om twee 
weken lang een ‘World of Difference’ winnaar (zie pagina 28) 
in het buitenland te bezoeken om hun kennis daar te delen.

Duurzame bedrijfsvoering

Diversiteit en 

in medewerkers en klanten
verscheidenheid

Jelle helpt mee in
een Vodafone winkel
Zelf mobieltjes verkopen in een echte winkel, dat is Jelle’s 
wens die werkelijkheid is geworden. Omdat Jelle als 
ambassadeur voor Stiching Opkikker mobieltjes inzamelt, 
kreeg hij de kans om een dag mee te werken in de Vodafone 
winkel in Alkmaar.

http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/sustainability/vodafone_code_of_conduct_2011.pdf
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Kerstdonatie - Afgelopen jaar doneerden de medewerkers 
van Vodafone hun kerstgeschenk aan een goed doel. Via het 
interactieve goede doelen platform Pifworld.com konden 
medewerkers zelf hun donaties aan verschillende projecten 
toekennen. In totaal werd een bedrag van 50.000 EUR 
geschonken.

Medewerkers verdubbelactie - Wanneer een medewerker 
zelf een bedrag inzamelt voor een goed doel, verdubbelt 
Vodafone het opgehaalde bedrag tot een maximum van 2.500 
EUR. Dit jaar keerden wij een bedrag van 15.364 EUR uit aan de 
verschillende inzamelingsinitiatieven van onze medewerkers.

Milieu-impact 
De directe milieu-impact van Vodafone wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het netwerk, het transport en de gebouwen. 
Energie-efficiëntie en CO2-reductie hebben daardoor onze 
prioriteit. 

CO2-uitstoot
Onze CO2-voetafdruk is gemaakt volgens de scope-indeling, 
een rekenmodel van het Greenhouse Gas Protocol 
(GHG-Protocol). 

Scope 1 Alle directe CO2-uitstoot door bijvoorbeeld Vodafone 
leaseauto’s en het verwarmen van gebouwen met aardgas.

Scope 2 Alle indirecte CO2-uitstoot door bijvoorbeeld 
elektriciteitsverbruik van ons netwerk of stadsverwarming voor 
onze gebouwen.

Scope 3 Alle andere indirecte CO2-uitstoot, gerelateerd aan 
activiteiten van Vodafone, zoals gedeclareerde kilometers of 
vliegverkeer. 

We hebben ons ten doel gesteld 50% CO2 te besparen in 
2020 ten opzichte van 2007 (Zie HIER). In Nederland nemen 
wij deel aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency (MJA3), 
een overeenkomst tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij 
is afgesproken om de bedrijfsvoering elk jaar 2% energie-
efficiënter te maken. Jaarlijks rapporteren we over onze 

inspanningen en besparingen aan Agentschap NL en het 
Bevoegd Gezag. Vodafone was dit jaar 6% energie-efficiënter
ten opzichte van 2009. Kijk voor meer informatie op:
www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/
meerjarenafspraken-energie-efficiency.

CO2-voetafdruk*  2009 2010 Verschil

Scope 1 Gebouwen 51 71 39%

 Netwerk 238 254 6%

 Winkels 456 604 33%

 Transport 1.881 1.619 -14%

 Koelmiddelen 356 496 39%

Scope 1 totaal  2.983 3.043 2%

     

Scope 2 Gebouwen 6.285 7.714 23%

 Netwerk 32.426 33.503 3%

 Winkels 1.047 1.225 17%

Scope 2 totaal  39.758 42.441 7%

     

Scope 3 Papier 66 38 -42%

 Vliegverkeer 190 156 -18%

Scope 3 totaal  256 193 -24%

Algemeen totaal  42.997 45.678 6%

Groene stroom 29.077 36.460 25%

Totaal CO2-
uitstoot in ton 
inclusief groene 
stroom

 13.920 9.218 -34%

* Emissies zijn weergegeven in tonnen CO2

Vodafone heeft 100% groene stroom ingekocht. De aankoop 
van groene stroom zorgt voor een CO2-reductie van 34% ten 
opzichte van vorig jaar. Als we de aankoop van groene stroom 
niet meerekenen,  was de CO2-uitstoot met 6% gestegen. 
Voornamelijk vanwege een stijging van het stroomverbruik in 
het netwerk en de gebouwen.

Duurzame bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering elk jaar
energie-efficiënter

http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/eco-efficiency/minimising_our_carbonfootprint.html
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Netwerk
Het mobiele 3G netwerk van Vodafone is inmiddels landelijk 
dekkend, hierdoor zijn er steeds minder nieuwe opstelpunten 
nodig. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het 
energie-efficiënter maken van zowel de verkeerscentrales als 
de ruim 4.000 antennes.

Voorbeelden van onze energiebesparingsmaatregelen:
Gebruik van innovatieve technieken voor netwerkkoeling, • 
bijvoorbeeld het koelen met uitsluitend buitenlucht en 
het gebruik van warmte en koude straten in datacenters.
Slim plannen van nieuwe antennes waardoor minder • 
dieselgeneratoren nodig zijn. De noodstroomvoorzieningen 
(accu’s) die 15 tot 25% van de stroom van een antenne-
installatie gebruiken, zijn deels vervangen door zuinigere 
varianten. Bovendien konden we het aantal antennes met 
een accu reduceren.
Vermindering van het aantal verkeerscentrales zoals • 
‘internet-gateway’s’. Vervanging van oude GSM en UMTS 
apparatuur door energiezuinigere varianten.

Om aan de stijgende vraag naar mobiele datadiensten te kunnen 
voldoen, wordt de capaciteit van ons netwerk de komende jaren 
fors uitgebreid. Het elektriciteitsverbruik zal hierdoor blijven 
toenemen, waardoor we geen energiereductie in absolute zin 
zullen bereiken. Toch blijft onze doelstelling om in 2020 50% 
minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2007, overeind. Dit 
realiseren we alleen door het gebruik van hernieuwbare energie, 
zoals groene stroom. 

Duurzame bedrijfsvoering
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Gebouwen
Het elektriciteitsverbruik van onze kantoren is fors gedaald. 
Het gasverbruik voor de verwarming van onze kantoren 
is echter gestegen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de 
overgangsperiode bij verhuizingen waarbij we zowel nieuwe 
als oude kantoren tijdelijk tegelijkertijd gebruikten. Het gas- en 
elektriciteitsverbruik van onze winkels is het afgelopen jaar 
gestegen. Toename van het elektriciteitsverbruik door displays 
en een warme zomer en koude winter zijn de belangrijkste 
oorzaken hiervan. Om het energiegebruik in de winkels 
te verlagen, experimenteert Vodafone komend jaar met 
verschillende maatregelen. In samenwerking met onder meer 
de Gemeente Amsterdam passen we bijvoorbeeld de entree 
van een winkel aan door het vervangen van de open deur 
door automatische deuren die zijn aangesloten op een slim 
klimaatsysteem. Eind 2011 besluiten we of dit nieuwe concept 
uitrollen in alle Vodafone winkels.

Duurzame bedrijfsvoering

Het brandstofgebruik is in 2010 dan ook gedaald met 15%. 
Verder beschikken alle kantoren over Video Conference-
mogelijkheden om reizen te beperken. Het afgelopen jaar 
daalde het vliegverkeer met 18% (in CO2-uitstoot).

Jaar Aantal 
leaseauto’s

Percentage 
verschil t.o.v. 
2004

2004 569 0

2005 530 7%

2006 412 28%

2007 398 30%

2008 357 37%

2009 315 45%

2010 289 49%

Papierloze klantrelatie
Vodafone is al jaren bezig om de papierstromen in de 
klantrelatie terug te dringen. Sinds afgelopen jaar bieden de 
Vodafone winkels uitsluitend digitale contracten, worden tips 
en vragen voor startende klanten en retentie aanbiedingen 
uitsluitend per sms of e-mail verstuurd en zijn 88% van alle 
rekeningen elektronisch.

Duurzaam ketenbeheer 
De inkoop wordt voor een groot deel centraal uitgevoerd 
voor alle Vodafone dochtermaatschappijen. Vodafone Group 
heeft 45.000 leveranciers, Vodafone Nederland ruim 3.000. 
Vodafone hanteert wereldwijd dezelfde ethische gedragscode 
voor inkopen 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. Klik HIER voor meer informatie over de eisen in de 
gedragscode, het auditproces en aantal audits.

Ook Vodafone wordt als leverancier inmiddels door 80% 
van de grootzakelijke klanten gevraagd te voldoen aan hun 
inkoopstandaarden. In het najaar van 2011 organiseert 
Vodafone Nederland workshops voor de top 10 leveranciers
om samen te werken aan het verduurzamen van de keten.

Samenwerken aan 

van de keten
het verduurzamen

De winning van mineralen in Congo naar aanleiding 
van de voortdurende burgeroorlog is het afgelopen jaar 
veel besproken. Vodafone wil actief bijdragen aan een 
oplossing voor conflictmineralen. We werken hierin samen 
met leveranciers en branchorganisaties GeSI en EICC. 
Dankzij de Dodd-Frank wetgeving is het in de VS vanaf 
2012 verplicht om melding te maken van het gebruik van 
conflictmineralen in elektronica, zoals mobiele telefoons. 
Dit heeft wereldwijd veel impact en zorgt momenteel 
voor de ontwikkeling van diverse certificeringsinitiatieven. 
Dit lijkt een stap in de goede richting met name door het 
wereldwijde draagvlak hiervoor. Een mogelijk scenario is 
dat de Europese Unie met wetgeving komt. Klik HIER voor 
meer informatie.

Conflictmineralen

Transport
Sinds een aantal jaren heeft Vodafone een strikt reisbeleid 
voor de eigen medewerkers. Wij verzoeken medewerkers om 
met het Openbaar Vervoer naar het werk te komen. Het aantal 
functies dat in aanmerking komt voor een leaseauto is beperkt. 
De 10-koppige Vodafone Nederland directie geeft hierbij het 
goede voorbeeld: zij hebben geen leaseauto’s meer. De nieuwe 
leaseauto’s hebben uitsluitend A of B-label. 

http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/being_responsibleethicalandhonest/responsible_supplychain.html
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/being_responsibleethicalandhonest/responsible_supplychain/conflict_minerals.html
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Thema Resultaat 2010/2011 Doelen 2011/2012 

Medewerkers Totaalscore ‘engagement index’ van het • 
medewerkerstevredenheid onderzoek is 69 (uit 
100)
Aantal vrouwen in topmanagement (general • 
management team en senior management team) 
is 26%
Medewerkers besteedden in totaal 135 dagen aan • 
vrijwilligersprojecten
Introductie mobiel werken in kantoor Maastricht• 

Totaalscore ‘engagament index’ van het • 
medewerkerstevredenheid onderzoek is 72 
(uit 100)
Aantal vrouwen in topmanagement is in 2016 met • 
50% gegroeid t.o.v. 2010/2011 (vastgelegd in de 
charter ‘talent naar de top’)
Opzetten nieuw vrijwilligersprogramma voor • 
medewerkers en groei deelname vrijwilligersdagen 
met 20% t.o.v. 2010/2011
Opening duurzaam kantoor op nieuwe locatie in • 
Amsterdam

Milieu-impact Stijging van CO• 2-uitstoot met 6%, voornamelijk 
door uitbreiding netwerk en de verhuizingen naar 
nieuwe kantoren. Door de inkoop van groene 
stroom, realiseren we uiteindelijk een daling van 
34%
6,04% energie-efficiënter• 
8% minder leaseautos t.o.v. in 2009• 
88% van alle rekeningen zijn digitaal• 

90% van alle rekeningen digitaal versturen• 
2% energie-efficiënter per jaar• 
Start pilot om winkels te verduurzamen• 
CO• 2-uitstoot weegt mee bij 
investeringsbeslissingen

Leveranciers Alle leveranciers verplichten zich te houden aan • 
onze standaarden voor duurzaam inkopen
Alle inkoopmedewerkers zijn getraind in ethisch • 
inkopen

Workshop organiseren over duurzaamheid voor top • 
5-10 leveranciers
Met reclamebureaus in gesprek gaan over • 
duurzame materialen

Stakeholderbetrokkenheid Twee stakeholderdialogen over e-waste en • 
transparantie van de keten

AA1000 compliance stakeholder management• 
Vier stakeholderdialogen opzetten over relevante • 
thema’s
Issue management implementeren: visie en plan • 
van aanpak formuleren voor urgente thema’s

in de keten
Transparantie

Duurzame bedrijfsvoering

Stakeholderdialoog: Transparantie in de keten 
Begin 2011 spraken we met onze stakeholders over de 
wijze waarop Vodafone de keten controleert, de relatie met 
ketenpartners, de interne benadering van het MVO-beleid 
en de communicatie richting de consument. Stakeholders 
verwachten meer controle op de naleving van de ethische code, 
niet alleen als er een risico op overtreding is, zoals nu het geval 
is. Ze adviseren om nauw samen te werken met  leveranciers. 
Ook vinden sommige stakeholders het belangrijk dat Vodafone 
consumenten beter informeert. Bijvoorbeeld via een label dat 
aangeeft of een mobiele telefoon goed of slecht scoort op 
milieu en sociale aspecten. Vodafone heeft de uitkomsten van 
de dialoog uitgewerkt en onderzoekt de ideeën op maak- en 
haalbaarheid. 

Online meer informatie:

 Verslagen stakeholderbijeenkomsten
 Overzicht stakeholdergroepen
 Overzicht maatschappelijke thema’s (Vodafone Nederland)
 Overzicht maatschappelijke thema’s (Vodafone Group)
 Gedragscode voor medewerkers
 Gedragscode voor leveranciers
 Conflictmineralen

http://over.vodafone.nl/duurzaam/visie/stakeholderdialoog
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/managing_sustainability/stakeholder_engagement.html
http://over.vodafone.nl/duurzaam/visie/issue-management
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/reporting_our_performance/managing_sustainability/material_issues.html
http://www.vodafone.com/content/dam/vodafone/about/sustainability/vodafone_code_of_conduct_2011.pdf
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/being_responsibleethicalandhonest/responsible_supplychain.html
http://www.vodafone.com/content/index/about/sustainability/being_responsibleethicalandhonest/responsible_supplychain/conflict_minerals.html
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Er is nog veel onbekendheid 
over de impact van de 
productieketen op mens 
en milieu én welke rol de 
consument daarin kan spelen. 
Ook is het lang niet voor 
iedereen duidelijk wat Vodafone 
onderneemt om de veiligheid 
en privacy van gebruikers te 
waarborgen en wat zij zelf 
hieraan kunnen doen.

Klant in control

        Ik betaal veel 
geld voor een sms-
dienst die ik niet heb 
afgesloten. Wat moet 
ik doen? 

gebruik van onze
Verantwoord en veilig

producten en diensten 

Daarom willen wij klanten beter informeren. Op basis hiervan 
kunnen zij een bewuste keuze maken en op een verantwoorde 
en veilige manier gebruik maken van onze producten en 
diensten.

?

Onze wereld is in toenemende mate aan het digitaliseren. 
Naast de vele voordelen die dit biedt, kan het mensen 
en bedrijven ook kwetsbaar maken. Het is voor ons van 
groot belang om snel zwakke plekken in ons netwerk, 
verkoopprocessen, producten of diensten van onszelf of 
derden die gebruik maken van ons netwerk, op te sporen 
en op te lossen om misbruik te voorkomen. Er ligt ook een 
verantwoordelijkheid bij de klant. Daarom gaan we onze 
klanten het komende jaar meer voorlichten over hoe zij 
zich kunnen beschermen tegen risico’s ten aanzien van 
veiligheid, privacy en misleiding.

Bescherming tegen risico’s
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         Je kunt een klacht indienen 
bij onze klantenservice. Wij 
onderzoeken of jouw klacht 
gegrond is. Als dit het geval is, 
krijg je je geld terug. De sms-dienst 
krijgt van ons een waarschuwing 
en kan van het Vodafone netwerk 
worden uitgesloten. 
(zie op pagina 19 hoe Vodafone omgaat met misleidende
sms-diensten)

Privacy
Als telecom bedrijf heeft Vodafone een grote 
verantwoordelijkheid om vertrouwelijk om te gaan met de 
gegevens van klanten. ‘Privacy officers’ zorgen voor de naleving 
van wetgeving en voor de ontwikkeling, uitvoering en naleving 
van ons Privacy Statement (Zie HIER). In deze gedragscode 
staat hoe wij omgaan met privacy. Het afgelopen jaar volgden 
alle medewerkers een e-learning module, lanceerden we een 
speciale intranetpagina over privacy en was er een interne 
communicatiecampagne om medewerkers bewust te maken 
van het belang van het waarborgen van privacy. Nieuwe 
managers krijgen tijdens hun introductie een uitgebreide 
training over privacy en onze gedragscode.

Betaalde sms-diensten van derden
Om consumenten te beschermen tegen misleidende sms-
diensten heeft Stichting SMS Gedragscode een gedragscode 
opgesteld voor sms-dienstenaanbieders. Sinds maart 2010 
hebben we diverse aanbieders van betaalde sms-diensten 
verzocht hun dienst aan te passen en hebben we acht 
aanbieders afgesloten van het Vodafone netwerk omdat zij de 
regels uit de gedragscode hadden geschonden. Klanten 
die vermoeden het slachtoffer te zijn van misleidende 
sms-diensten worden gecrediteerd. Wij hopen dat door 
deze aanpak de overlast voor klanten volledig verdwijnt. 
Via www.smsdienstenfilter.nl kunnen klanten betaalde
sms-diensten laten blokkeren. Meer informatie:
www.vodafone.nl/smsklacht en www.smsgedragscode.nl.

Veiligheid 
Afluisteren van voicemails (voicemail-spoofing) of 
telefoongesprekken, sms’en uit naam van iemand anders 
(sms-spoofing) of inbreken in databases met klantgegevens, 
zijn allemaal vormen van cybercriminaliteit waar wij als telecom 
bedrijf helaas mee te maken hebben. Wij zijn voortdurend bezig 
om de veiligheid van ons netwerk en de systemen te verhogen. 
We streven hierbij naar een goede balans tussen maximale 
beveiliging en het gebruiksgemak van onze producten en 
diensten. Op de Vodafone website staat wat we doen om de 
beveiliging van het netwerk te vergroten en wat klanten zelf 
kunnen doen om zich te beschermen. Samen met de sector 
onderzoeken we daarnaast via het Platform Internetveiligheid 
hoe we de veiligheid van internet nu en in de toekomst kunnen 
waarborgen. Klik HIER voor meer informatie. 

Veiligheid, bescherming 

Klant in control

en service

!

http://www.vodafone.com/content/index/miscellaneous/privacy_policy.html
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/veiligheid
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Gebruik van de mobiel door jeugd en kinderen 
Kinderen en jongeren maken steeds vaker gebruik van 
de mobiele telefoon en het mobiele internet. Dit maakt 
communiceren met elkaar laagdrempelig maar brengt ook 
risico’s met zich mee zoals het ongewenst verspreiden van 
persoonlijke informatie via social media, schulden door hoge 
telefoonrekeningen, pesten via de mobiele telefoon en het 
bezoeken van mobiele websites die niet geschikt voor hen zijn. 
Op onze website staat welke maatregelen ouders en kinderen 
kunnen nemen om deze risico’s te verkleinen. Het komende 
jaar geven wij ouders extra online voorlichting en stellen we 
diensten beschikbaar die het verantwoord gebruik van de 
mobiel door kinderen ondersteunen. Daarnaast steunen 
wij het initiatief www.digibewust.nl, dat tot doel heeft om 
verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te 
stimuleren. Klik HIER voor meer informatie. 

Transparante voorwaarden en tarieven
De telecom sector heeft bij het communiceren over 
voorwaarden en tarieven te maken met verschillende 
uitdagingen:

Het zoeken naar een balans tussen het aanbieden van diverse • 
abonnementsvormen en tegelijkertijd het aanbod niet te 
groot en daardoor onoverzichtelijk maken. 
Het toestaan van data-intensieve diensten en applicaties • 
als Skype en WhatsApp binnen abonnementsvormen en 
tegelijkertijd abonnementen voor iedereen betaalbaar 
houden (netneutraliteit).
Het behouden van bestaande prijsmodellen en het • 
introduceren van nieuwe prijsmodellen door innovatie en 
veranderend gebruik kan zorgen voor verwarring over het 
aanbod (afronden van belminuten).
Consumenten kennen de werkelijk waarde van een mobiele • 
telefoon niet en hebben zelfs de perceptie dat deze gratis is, 
omdat de mobiele telefoon vaak indirect wordt betaald via 
het abonnement.
Er zijn miljarden investeringen nodig in vergunningen en • 
netwerkbouw. Deze investeringen worden verdisconteerd 
in de prijs.

Voorkomen van schulden en onverwacht hoge rekeningen
Door voorlichting en advies willen we schulden en onverwacht 
hoge rekeningen bij klanten voorkomen. Consumenten kunnen 
via de klantenservice direct inzicht krijgen in hun dataverbruik 
en ontvangen een sms-notificatie voordat het datavolume 
in de bundel is verbruikt. Via een online adviestool krijgen 
klanten een indicatie van de hoeveelheid data die ze gemiddeld 
verbruiken bij het downloaden van bijvoorbeeld e-mails of 
foto’s. Voordat een abonnement wordt afgesloten doet 
Vodafone altijd een kredietcheck. Ook registreren en delen 
wij betalingsachterstanden via Stichting Preventel en maken 
we gebruik van externe kredietinformatiebureaus en onze 
eigen database.

Contracten onder dwang
Soms worden contracten onvrijwillig afgesloten. Dit houdt 
in dat (meestal) jongeren gedwongen worden om een 
abonnement af te sluiten, waarna ze de mobiele telefoon 
moeten inleveren. Dit gebeurt onder andere door loverboys, 
criminelen of oplichters. Het is een maatschappelijk probleem 
waarvan zowel klanten als telecom bedrijven het slachtoffer 
zijn. We werken nauw samen met de politie om afpersing in onze 
winkels te voorkomen. In Nederland zijn we het eerste telecom 
bedrijf dat hier actief beleid op voert. Afgelopen jaar trainden 
wij 197 winkelmedewerkers in het herkennen en voorkomen 
van het onder dwang afsluiten van contracten. De training 
is nu standaard opgenomen in het programma voor nieuwe 
medewerkers. Hierdoor is het aantal gevallen van afpersing in 
de periode januari – juni 2011 afgenomen tot 104 gevallen, 
dat is een daling van 70% in vergelijking met dezelfde periode 
in 2010. Individueel beoordelen wij de klacht van vermeende 
slachtoffers en samen met de klant kijken we vervolgens naar 
een passende oplossing. 

communiceren
Begrijpelijk en transparant

Klant in control

In september 2010 introduceerde Vodafone nieuwe 
abonnementen. Onderdeel van deze abonnementen was 
het afronden van gesprekken naar boven en het afrekenen 
per minuut. Intern zijn hier veel discussies over gevoerd. 
Na de introductie werd duidelijk dat we onderschat 
hebben welk belang een deel van onze klanten hecht aan 
afrekenen per seconde. Daarom herintroduceerden wij 
op 1 januari 2011 voor de nieuwe abonnementen voor de 
consumentenmarkt het afrekenen per seconde.

Afrekenen op seconden 
en minuten 

http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/mobieltjes-en-kinderen
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Straling en gezondheid
Mobiele zendmasten en mobiele telefoons werken met 
elektromagnetische velden (EMF), ook wel radiogolven 
of straling genoemd. De WHO factsheet, gepubliceerd in 
mei 2010, concludeert dat er tot op heden geen nadelige 
gezondheidseffecten voor het gebruik van mobiele telefoons 
zijn vastgesteld. Vodafone ondersteunt verschillende 
onderzoeken op dit gebied zoals het COSMOS onderzoek
in Nederland uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht.
Ook is Vodafone lid van MoNet, een belangenvereniging
die ervoor zorgt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
de bouw van nieuwe zendmasten. Meer informatie is te
vinden op het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden:
www.kennisplatform.nl, MoNet: www.monet-info.nl en
Vodafone (Zie HIER).

Duurzame productinformatie

Groene tips voor het gebruik en de aanschaf van telefoons
Onze klanten kunnen een grote bijdrage leveren aan het 
verkleinen van de milieu-impact van hun mobiele telefoon.
Wij geven Groene tips via onze website (Zie HIER).

Groene telefoons
Het afgelopen jaar introduceerde Sagem de ‘PUMA Mobiele 
telefoon’, een met zonnecellen uitgeruste milieuvriendelijkere 
telefoon. Net als de eerder geïntroduceerde Samsung Blue 
Earth, is deze groene telefoon nauwelijks verkocht door de 
telecom verkopers. De Nederlandse markt lijkt nog niet klaar 
voor groene toestellen. Vodafone roept fabrikanten daarom 
op om meer duurzame elementen in alle nieuwe toestellen 
te gebruiken, naast de ontwikkeling van specifieke groene 
toestellen. Dit initiatief past uitstekend in de visie van
Vodafone om klanten zelf in staat te stellen een bewuste 
keuze te maken.

Groene accessoires
Afgelopen jaar introduceerden wij een aantal groene accessoires 
zoals laders en beschermhoesjes. Deze accessoires zijn gemaakt 
van voornamelijk duurzame materialen. Klik HIER voor meer 
informatie.

Recycling en hergebruik van mobiele telefoons
Ondanks een stijging van 50% is het aandeel ingezamelde 
mobiele telefoons door Vodafone slechts 6% van het totaal 
aantal verkochte toestellen. Via de gemeentelijke milieustraten 
wordt nog eens 5% ingezameld. De meeste toestellen liggen 
dus bij onze klanten thuis. Sinds afgelopen jaar ontvangen 
klanten een geldbedrag van Vodafone voor hun ingeleverde 
telefoon. Gemiddeld kwam dit in 2010 neer op 32 EUR per 
telefoon. Het grootste deel van de consumenten inzameling 
wordt gedaan door Stichting Opkikker, een organisatie die 
opkikkerdagen organiseert voor chronisch zieke kinderen. 
Zij ontvangen van ons 3,50 EUR per toestel. Van alle 
ingezamelde toestellen wordt ongeveer 10% gerecycled 
en 90% hergebruikt. De toestellen worden voornamelijk 
hergebruikt in ontwikkelingslanden waardoor mobiele 
communicatie ook in deze landen steeds betaalbaarder wordt. 
Een dilemma hierbij is dat in ontwikkelingslanden vaak geen 
centrale inzamelingspunten zijn voor gebruikte ICT-apparatuur. 
Hierdoor ontstaat elektronisch afval (e-waste). Wij ondersteunen 
op internationaal niveau de GeSi werkgroep die het e-waste 
probleem adresseert. Klik HIER voor meer informatie.

mobiele telefoon
Verkleinen milieu-impact

Klant in control

Groene tips
Haal de telefoonlader uit het stopcontact als je • 
telefoon is opgeladen. Anders blijft de oplader 
energie gebruiken.
Laad je telefoon alleen op als dit nodig is.• 
Sluit apps als Facebook en Twitter ook echt af.• 
Zet wifi en Bluetooth standaard uit.• 
Zet de achtergrondverlichting van je telefoon lager.• 
Activeer de schermbeveiliging van je telefoon.• 
Zet je telefoon uit als je deze niet gebruikt.• 

http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/straling-en-gezondheid
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/duurzame-productinformatie
http://www.vodafone.nl/shop/category/accessoires/cat10350008/iphone/cat41790013/eco-accessoires/cat41790074/
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/recyling-en-hergebruik   
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Thema Resultaten 2010/2011 Doelen 2011/2012

Privacy Privacy formeel belegt in het ‘Compliance Office’• 
Trainingen voor medewerkers• 
Informatie beschikbaar op intranet• 

Ontwikkelen van een mobiele beveiligingsapplicatie• 
Beschermen van privacy incorporeren in • 
productontwikkeling

Sms-diensten Meer dan acht misleidende sms-diensten afgesloten • 
van het Vodafone netwerk

SMS Gedragscode samen met de sector up-to-date • 
houden en strikt handhaven op naleving

Veiligheid Pincodebeveiliging bij voicemail gewijzigd: bij • 
afluisteren via een andere telefoon of vanuit het 
buitenland, moet de pincode eerst worden ingesteld

Klanten informeren over de maatregelen die wij • 
nemen om de veiligheid te waarborgen en advies 
geven over de maatregelen die zij zelf kunnen 
nemen om zich te beschermen

Gebruik van de mobiel 
door jeugd en kinderen

Iconen van NL ‘Kijkwijzer’ geïmplementeerd in • 
de Vodafone portals en Shop om gebruikers te 
waarschuwen voor gewelddadige of erotische content

Meer online voorlichting aan ouders en kinderen • 
over veilig en verantwoord gebruik van de mobiele 
telefoon
Ondersteunende diensten in de markt brengen• 

Voorwaarden en tarieven Direct inzicht in dataverbruik via klantenservice• 
Adviestool voor MBB* en dataverbruik• 
Sms-notificatie om abonnees te waarschuwen dat hun • 
bundel bijna verbruikt is

Online facturatie en informatie over roaming • 
verduidelijken
Smartphone tool voor monitoren van dataverbruik• 
Meer transparantie in buitenbundel tarieven• 

Verantwoorde marketing Geen veroordelingen van de Reclame Code • 
Commissie

Geen veroordelingen van de Reclame Code • 
Commissie

Contracten onder dwang Afname van gevallen van afpersing met 70% t.o.v. • 
2010 door trainen van 197 winkelmedewerkers

Alle nieuwe winkelmedewerkers trainen in het • 
herkennen en voorkomen van afpersing

Mobiele antennes en 
gezondheid 

Meegewerkt aan het COSMOS* onderzoek naar • 
straling en gezondheid

Implementatie van het COSMOS* onderzoek• 
Gegevens beschikbaar stellen voor onderzoek over • 
EMF/SAR in Nederland

Duurzame 
productinformatie

Lancering online Groene tips• Het stimuleren van het gebruik van meer duurzame • 
componenten door de mobiele telefoon fabrikanten

Recycling en hergebruik 68.918 toestellen ingezameld (stijging van 50% • 
t.o.v. vorig boekjaar). Dit is 6% van het totaal aantal 
verkochte toestellen

100.000 toestellen inzamelen• 

Inzamelingskanaal 2010/2011

Consument 63.456

Zakelijk 5.462

Totaal 68.918

Hergebruik 61.066

Recycling 7.852

Stakeholderdialoog: elektronisch afval door mobiele 
telefoons 
Begin 2011 bespraken we met stakeholders hoe wij 
consumenten kunnen stimuleren hun gebruikte telefoons
in te leveren. Volgens stakeholders heeft Vodafone een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de overheid, 
producenten en eindgebruikers om op een verantwoorde 
manier meer mobiele telefoons in te zamelen. Er heerst 
geen consensus onder stakeholders in hoeverre Vodafone 
verantwoordelijk is voor de toestellen die in een andere 

Online meer informatie:

 Privacy Statement
 Veiligheid
 Gebruik van de mobiel door jeugd en kinderen
 Straling en gezondheid
 Groene tips
 Groene accessoires
 Recycling en hergebruik

*zie begrippenlijst

Klant in control

(vaak ontwikkelings-) markt wordt hergebruikt. Stakeholders 
opperden ook dat het minder verkopen van mobiele telefoons 
een belangrijk instrument kan zijn om elektronisch afval 
tegen te gaan. Dit vormt voor Vodafone een interessante 
uitdaging: in Nederland worden toestellen vaak gratis 
weggegeven bij abonnementen. De stakeholderbijeenkomst 
leverde veel interessante ideeën op die wij nu gaan uitwerken 
en testen op haalbaarheid.

http://www.vodafone.com/content/index/miscellaneous/privacy_policy.html
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/veiligheid
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/mobieltjes-en-kinderen
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/bescherming-en-service/straling-en-gezondheid
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/duurzame-productinformatie
http://www.vodafone.nl/shop/category/accessoires/cat10350008/iphone/cat41790013/eco-accessoires/cat41790074/
http://over.vodafone.nl/duurzaam/klant-control/recyling-en-hergebruik   


MVO-verslag Vodafone Nederland 2010-2011Lees meer op www.over.vodafone.nl/duurzaam 23

We faciliteren bedrijven om 
slimmer te werken. Door het 
toepassen van mobiele
communicatieoplossingen 
worden bedrijfsprocessen 
efficiënter, waardoor men 
energie en kosten kan
besparen. 

Slim samenwerken

        Ons bedrijf wil 
duurzamer opereren. 
Kan mobiel werken 
daarbij helpen?

communicatie
Duurzame mobiele

oplossingen

Mobiel werken 
Sinds drie jaar hebben 1.200 van de in totaal 2.800 Vodafone 
medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk 
te werken. Dit mobiele werken, ook wel ‘Het Nieuwe Werken’ 
genoemd, zorgt gemiddeld voor een CO2-verlaging van 
25% per medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van advies- en 
ingenieursbureau DHV in opdracht van Vodafone. Omgerekend 
betekent dit een besparing van 750 kilo CO2 per medewerker 
per jaar en een totaal van 900.000 kilo CO2 per jaar op basis 
van 1.200 kenniswerkers. Dat staat weer gelijk aan de jaarlijkse 
CO2-opname van 45.000 bomen. Deze besparing wordt bereikt 
door thuiswerken of reizen op een ander tijdstip dan de spits, 
waardoor files worden vermeden. Onderzoek toont namelijk 
aan dat de CO2-uitstoot van een gemiddelde medewerker voor 
77% wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer. Mobiel 
werken heeft er ook voor gezorgd dat Vodafone 20% minder 
vloeroppervlakte aan kantoorruimte nodig heeft. 

?Ook kunnen medewerkers privé en werk beter op elkaar 
afstemmen, door minder te reizen en files te vermijden.
Samen met business partners ontwikkelen we diverse
duurzame toepassingen.
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Slim samenwerken

         Ja, mobiel werken is goed 
voor mens én milieu. Door 
minder woon-werkverkeer 
kan je tot maar liefst 80% 
CO2-uitstoot per medewerker 
besparen. Bovendien kunnen 
medewerkers hun privé- en 
werkleven beter inrichten.
(zie op pagina 23-25 hoe Vodafone bedrijven kan helpen 
om duurzamer te werken)

Nieuwe manier
van leven en werken

Leefritme Kenniscentrum
Het Leefritme Kenniscentrum, dat mogelijk is gemaakt door 
Vodafone, doet onderzoek naar het veranderende leefritme 
van Nederlanders. In 2010/2011 is er onderzoek gedaan naar 
sociale netwerken, leefritme en welzijn, leefritme onderweg, 
efficiënt ondernemen en de ne(x)t generation. Kijk voor meer 
informatie op: www.leefritme.nl.

Inzicht in leefritmes met de myRhythm tool 
Nord van de Mosselaer, Content manager: “Op basis van 
onderzoeksresultaten van het Leefritme Kenniscentrum 
ontwikkelde Vodafone de myRhythm tool. Deze tool geeft 
individuele medewerkers inzicht in hun leefritme en maakt 
organisaties bekend met de wensen en behoeftes van hun 
werknemers en de mate waarin de organisatie klaar is om 
een nieuwe manier van werken te implementeren. Met 
speciaal ontwikkelde e-learning modules en workshops, 
waarbij we samenwerken met partners, helpt Vodafone 
organisaties vervolgens om de inzichten daadwerkelijk 
door te vertalen naar de praktijk.”

Innovatieve duurzame zakelijke concepten 
Met Machine-to-Machine (M2M) technologie is het mogelijk 
om draadloos informatie uit te wisselen tussen machines 
of systemen. Dankzij deze technologie worden processen 
efficiënter en kunnen kosten en energie worden bespaard. 
Zo krijgt men onder andere realtime inzicht in voorraden en 
zijn monitoring op afstand, tracking en tracing van vrachten 
en mobiele pinbetalingen mogelijk. Vodafone werkt nauw 
samen met business partners in de ontwikkeling van nieuwe 
business concepten op basis van deze technologie. Klik HIER 
voor meer informatie over M2M.

!

http://www.vodafone.nl/zakelijk/totaal_oplossingen/machine_to_machine/
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Voorbeelden van duurzame toepassingen van M2M 
technologie:

1   Duurzame displays in de ‘Klimaatstraat’ 
Het project de ‘Klimaatstraat’ van Amsterdam Smart City heeft 
tot doel om stedelijke (winkel)straten te verduurzamen. Als 
pilot binnen dit project plaatste Vodafone 23 displays in winkels 
en restaurants die verbinding maken met andere apparaten en 
systemen. De display biedt winkel- en horecaondernemers drie 
voordelen:  
1 het helpt hen om energie te besparen door inzicht in het 

energieverbruik; 
2 het vergroot het gevoel van veiligheid door de koppeling 

met het beveiligingssysteem, waarmee ondernemers met 
één druk op de knop de politie en naburige winkels kunnen 
waarschuwen; 

3 het biedt gemak door specifieke applicaties zoals een weer 
applicatie, het bellen van een taxi of het geven van een 
signaal wanneer de vuilniswagen langskomt. 

2   112 locatie bepaling
Als 112 wordt gebeld met een Vodafone abonnement, geeft 
Vodafone automatisch de exacte locatie van de beller door aan 
de hulpdiensten. Dit is uniek in Nederland en wordt mogelijk 
gemaakt door speciale software. Door de introductie van een 
nieuw softwareplatform afgelopen jaar werd de exacte positie 
van de mobiele beller in nood nog sneller berekend. Dit scheelt 
de hulpdiensten tijd waardoor levens kunnen worden gered.

Online meer informatie:

 M2M-technologie

3   Zuinig rijden
De Green Fleet Monitor, die Vodafone ontwikkelde in 
samenwerking met softwarebedrijf Sycada, kan geplaatst 
worden in elke auto of vrachtwagen. De zogenaamde ‘wireless 
embedded’ computer verzamelt en analyseert rijstijlgegevens 
en geeft chauffeurs tips hoe zij efficiënter kunnen rijden. Zoals 
minder hard remmen of sneller schakelen. Via het Vodafone 
M2M-platform worden de rijstijlgegevens verzonden naar het 
bedrijf voor analyse en evaluatie. Het doel hiervan is om de 
CO2-emissies én de kosten omlaag te brengen. Meer informatie 
over het concept: www.sycada-green.com.

Resultaten 2010/2011 Doelen 2011/2012

Mobiel werken Onderzoek CO• 2-reductie door mobiel werken
Ontwikkelen van inzichten rondom woon-werk • 
balans
Interne pilot myRhythm• 

Opleiden accountmanagers om zakelijke klanten • 
beter te adviseren over duurzaamheid
Ontwikkelen van een CO• 2-bespaarmeter voor 
bedrijven om te berekenen hoeveel CO2-besparing 
mobiel werken hen oplevert
Lanceren online myRhythm tool voor adviezen om • 
het leven beter in te richten
Resultaten uit leefritme onderzoeken gebruiken • 
voor het verbeteren en ontwikkelen van producten 
en diensten

Innovatieve duurzame 
zakelijke business 
concepten (M2M) 

Amsterdam Smart City innovatieproject starten• M2M-oplossingen met duurzame impact in kaart • 
brengen
Minimaal twee nieuwe innovatieve duurzame M2M-• 
zakelijke concepten ontwikkelen

Samenwerken voor
nieuwe concepten

Slim samenwerken

http://www.vodafone.nl/zakelijk/totaal_oplossingen/machine_to_machine/
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Sociale innovatie

mensen in kwetsbare
Dagelijks leven van 

situaties verbeteren
De Vodafone Foundation is 
een stichting die zich richt op 
ondersteuning van sociaal-
maatschappelijke projecten. 
Wereldwijd zijn er 27 nationale 
Vodafone Foundations. 
Ieder jaar sluit de Vodafone 
Foundation in Nederland 
een aantal partnerships met 
maatschappelijke organisaties.

Mobiles for Good
De Vodafone Foundation wil innovatieve projecten 
ondersteunen op het gebied van veiligheid, welzijn en 
gezondheid waarbij mobiele communicatietechnologie wordt 
ingezet voor mensen in een kwetsbare situatie. Mobiele 
communicatietoepassingen kunnen de kwaliteit van leven 
verhogen, bijvoorbeeld door mensen met elkaar in contact 
te brengen, door het veiligheidsgevoel te vergroten en door 
monitoring van de gezondheid op afstand. Het ontwikkelen 
van specifieke toepassingen is kostbaar en complex en voor 
maatschappelijke organisaties niet eenvoudig te realiseren. 
Wij willen daarom stichtingen ondersteunen in het mogelijk en 
toegankelijk maken van deze toepassingen om het dagelijks 
leven van mensen in een kwetsbare situatie te verbeteren. 
Daarnaast gaan we producten en diensten beschikbaar stellen 
of ontwikkelen voor groepen met speciale behoeftes, zoals 
doven of slechthorenden, blinden of slechtzienden en ouderen. 

Komend jaar focust de Foundation zich op projecten waarbij 
mobiele technologie een oplossing kan bieden voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken.
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verschil te maken
Inspireren om een

Duurzame co-creatie in de Apps4Sustainability Challenge
De Vodafone Foundation startte in 2010 samen met Stichting 
Enviu een online competitie voor de meest duurzame
applicatie. Meer dan 350 studenten ontwikkelden samen
85 duurzame applicatie-concepten voor de smartphone.
Het winnende concept wordt dit jaar ontwikkeld en vervolgens 
gratis beschikbaar gesteld voor smartphones. Een belangrijk 
criterium was de maatschappelijke impact van de applicatie.
Kijk voor meer informatie op: www.ourmobilegeneration.org.

Applicatie voor gebarentaal
In samenwerking met MobileSigns ontwikkelden we een 
applicatie voor het leren van gebarentaal. Dankzij deze 
toepassing heeft de gebruiker altijd de belangrijkste gebaren 
uit de Nederlandse gebarentaal bij de hand. Deze digitale 
toepassing is gemaakt voor zowel doven en slechthorenden,
als hun vrienden en familie. De applicatie is het afgelopen 
jaar door 869 personen gedownload. 

Make a difference
Met het ‘Make a difference’ programma willen we medewerkers 
en andere belanghebbenden betrekken bij maatschappelijke 
projecten en hen inspireren om een verschil te maken.

Dance4life
Dance4life zet zich samen met jongeren in om de verspreiding 
van hiv en aids terug te dringen. De Vodafone Foundation steunt 
het schools4life programma, waarbij jongeren bewust worden 
gemaakt van de hiv- en aidsproblematiek. In 2010 deden 75 
scholen hieraan mee. Voor het 15-jarig bestaan van Vodafone 
zamelden medewerkers mobiele telefoons in, dat een bedrag 
opleverde van 19.429 EUR.

Sociale innovatie
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World of Difference 
Dit jaar was het zesde opeenvolgende jaar dat we het ‘World 
of Difference’ programma organiseerden, waarbij vijf winnaars 
de kans krijgen om één jaar lang betaald te werken voor een 
goed doel. Dit jaar waren er banen beschikbaar bij dance4life, 
Plan, oneMen en Cordaid en kon men zelf een project indienen. 
Hierbij is gekozen is voor de Namasté Foundation. De vijf 
winnaars werken sinds januari 2010 bij de goede doelen en 
zetten zich in om een wereld van verschil te maken.

 De Vodafone Netherlands Foundation organiseert jaarlijks 
World of Difference. Dit programma biedt jou de kans om
een jaar lang aan de slag te gaan bij een goed doel 
in binnen-, of buitenland. 
Schrijf je in op www.worldofdifference.nl 
en win één van de vijf droombanen!

Win een droombaan!

Winnaars World of Difference 2010/2011
Kristy van Lammeren is social media manager bij Plan • 
Steffan van der Male is Manager Business Development bij • 
Cordaid in Zuid Afrika
Laura Vrenken is brand manager bij dance4life in Mexico• 
Hilde Bleijswijk is projectmanager bij Namasté Foundation • 
Annemiek Tigchelaar is Communicatiemanager bij oneMen• 

Op www.worldofdifference.nl houden de vijf winnaars een
blog bij met foto’s en filmpjes. 

maatschappelijke
Inzetten voor een

Winnaars World of 
Difference 2010/2011

Sociale innovatie

organisatie
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Programma’s Resultaten 2010/2011 Doelen 2011/2012

Mobiles for Good Organisatie ‘Apps4Sustainability Challenge’ samen • 
met Enviu
Ontwikkeling applicatie voor gebarentaal samen • 
met MobileSigns

Onderzoeken van de behoefte naar aangepaste • 
communicatieproducten en -diensten voor 
mensen met een beperking
Ontwikkelen van twee producten/diensten voor • 
groepen met speciale behoeftes
Drie sociaal-maatschappelijke projecten steunen • 
met kennis en middelen
Ontwikkelen en promoten van de winnende • 
applicatie van de ‘Apps4Sustainability Challenge’

Make a difference Partnership met dance4life: schools4life • 
programma en medewerkers recyclingactie in 
kader van 15-jarig bestaan
Financiële ondersteuning van de Kindertelefoon• 
Organisatie ‘World of Difference’ programma (vijf • 
banen voor één jaar bij vijf goede doelen, 229 
aanmeldingen en ruim 100.000 stemmers via 
social media)

‘World of Difference’ programma met meer focus • 
op mobiele technologie
Voortzetten partnership dance4life: schools4life, • 
denktank organiseren en promopack ontwikkelen
Vrijwilligersprogramma voor medewerkers met • 
een gevarieerd aanbod en een marktplaats waar 
medewerkers zelf projecten kunnen indienen

De Kindertelefoon
De Kindertelefoon biedt kinderen en jongeren een plek om te 
praten over problemen en geeft advies en informatie. Steeds 
meer kinderen maken hiervan gebruik. Vodafone biedt samen 
met KPN en T-Mobile financiële ondersteuning zodat kinderen 
gratis kunnen bellen naar de Kindertelefoon.

voor kinderen 
Gratis bellen

Sociale innovatie

met problemen

Ondersteuning bij rampen
De Vodafone Foundation ondersteunt verzoeken gerelateerd 
aan grote internationale (natuur)rampen. We brengen geen 
kosten in rekening voor klanten die via sms geld doneren aan 
de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Verder hebben 
wij het tegoed van Nederlandse klanten die ten tijde van de 
ramp in Japan waren eenmalig opgewaardeerd met 20 EUR, 
zonder kosten voor de klant. Dit hebben we ook gedaan voor 
Nederlandse klanten die tijdens de opstanden in Egypte waren.
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3G
De derde generatie van mobiele systemen, ook wel bekend 
als UMTS, is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele 
communicatie. 

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

COSMOS
Cohort Study on Mobile Communications is onderdeel van het 
Mobile Telecommunications and Health Research Program 
(MTHR), een publiek-privaat onderzoeksinitiatief naar de 
schadelijke gevolgen van het gebruik van mobiele telefoons. 
Doel is om een kwart miljoen mobiele telefoongebruikers in vijf 
Europese landen dertig jaar lang te volgen.

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.  

EICC
Electronic Industry Citizenship Coalition is een internationaal 
samenwerkingsverband van ICT-bedrijven met als doel om 
arbeidsomstandigheden en milieu impact te verbeteren in de 
ICT-keten met een gezamenlijk opgestelde code of conduct. 

EMF
Electronic magnetic fields. Antennes zenden 
elektromagnetische velden uit, ook wel radiogolven of straling 
genoemd. 

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. 

GSM
Global System for Mobile Communications System is een 
wereldwijde standaardisatie van de 2e generatie (2G) voor 
mobiele communicatie.

Internet-gateway’s
Zorgt voor connectie met andere netwerken.  

Machine-to-Machine (M2M)
Een dienst waarmee draadloos informatie uitgewisseld kan 
worden tussen machines of systemen. 

MBB
Mobiel breedband maakt mobiel internetten mogelijk met een 
mobiele telefoon, dongel of tablet. 

Begrippenlijst

Mbps
Megabit per seconde is een aanduiding voor de snelheid van 
gegevensoverdracht en staat voor 1 miljoen bits per seconde. 

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de 
bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. 

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

Smartphone
Een smartphone is een mini computer om mee te bellen en te 
internetten.  

Retentie
Activiteiten om klanten te behouden. 

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

UMTS
UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications 
Systeem. Zie voor definitie 3G.
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Overzicht materialiteit: People, Planet, Profit

People Planet  Profit

Bijzondere apparaten ontwikkelen

Welzijn en gezondheid medewerkers

Arbeidsvoorwaarden 

Diversiteit

Mobiel werken

Naleving mensenrechten leveranciers 

Welzijn medewerkers leveranciers 

Sociale innovatie

Effecten straling

Veilig internet gebruik door de jeugd

Veilig telefoongebruik in het verkeer

Verwerking in ontwikkelingslanden

Milieu-impact netwerk
Recycling telefoons en netwerk

Duurzame innovatie
Aanbod duurzame telefoons

CO2- emissies
Duurzaam inkopen

Schaarste metalen
Duurzaamheid kantoren

Verpakkingen
Milieuvriendelijk gebruik telefoon

Capaciteit netwerkBegrijpelijke rekening
Betrouwbaarheid netwerk

Privacy klanten
Bereikbaarheid klantenservice

Veilige data opslag Kwaliteit klantenservice

Veilig telefoonverkeer
Verantwoorde marketing

Transparante voorwaarden

Virussen en spam
Identiteitsfraude

Misleidende sms-dienstenCorruptie
Abonnement onder dwang

Schuld klant tegengaan

Bijlage

Materiality Matrix
Overzicht materialiteit: People, Planet, Profit
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