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Dit jaar richten we ons op innovatie en uitvoering. Deze twee thema's 
vatten onze benadering goed samen: onze zoektocht naar commerciële 
mogelijkheden die ook ingaan op uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, en onze toewijding aan de integratie van duurzamheid in de 
kernbedrijfsprocessen.
 De evaluatie is gestructureerd rondom de vier onderdelen van onze 
strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en 
bevat informatie over onze ambities en de gemaakte vorderingen. Daarbij 
concentreren we ons op kwesties die het meest relevant zijn voor BT en onze 
belanghebbenden, en die wij hebben bepaald aan de hand van een formeel 
relevantieproces (zie pagina 16). 

Voornaamste prestatie-indicatoren
Wanneer dit symbool wordt weergegeven , is er in de tabel, aan het 
eind van deze evaluatie, meer informatie te vinden over de voornaamste 
prestatie-indicatoren.

Inleiding

Externe meningen
Een overzicht van meningen over deze evaluatie, opgesteld door ons 
Leadership Panel (een groep externe experts die BT adviseert over 
duurzaamheid), is te vinden op pagina 18.
 Deze evaluatie is door Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) 
gecontroleerd op basis van de Britse AA1000 Assurance Standard (zie 
pagina 19). 

Ons volledige duurzaamheidsrapport
Deze evaluatie is bestemd voor onze medewerkers, belangrijkste zakelijke 
klanten, investeerders en analisten.
 Voor uitgebreide informatie over onze duurzaamheidsdoelstellingen en 
-prestaties kunt u online het rapport ‘Sustainability Report’ raadplegen op  
www.btplc.com/betterworld. Dit Engelstalige document volgt de Global 
Reporting Initiative Guidelines en bevat informatie met betrekking tot het 
Global Compact van de Verenigde Naties.

In dit evaluatierapport leggen wij uit hoe we BT omvormen tot een toonaangevende 
aanbieder van communicatieoplossingen en -diensten, én een duurzamere onderneming.
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Wij voldoen aan de behoeften van onze verschillende klantengroepen (grote bedrijven, financiële 
en overheidsinstellingen, consumenten, kleine en middelgrote bedrijven en andere communicatie-
aanbieders) met vier klantgerichte onderdelen die worden ondersteund door twee interne 
functionele units

Onze diensten variëren van: 

  de levering van één enkele, binnenlandse 
telefoonlijn in het Verenigd Koninkrijk 
tot de ontwikkeling van een innovatieve 
infrastructuur voor een wereldwijd 
netwerk voor de 21e eeuw;

  wereldwijde networked IT-services voor 
multinationals tot breedbandpakketten 
voor thuis;

  digitale televisie tot Voice over IP services 
(VoIP); en

  innovatieve gespreksdiensten voor 
particulieren (uitsluitend in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland) en bedrijven 
tot aanvullende diensten zoals online 
handelscommunity's en uitgebreide 
IT-ondersteuning.

Wij hebben meer dan 16 miljoen klanten 
variëren van individuele consumenten met één 
enkele telefoonlijn tot overheidsinstellingen en 
de grotere multinationals.

Omzet over 2008 per klantensegment
(%)

BT heeft klanten in meer dan 170 landen. 
Om dáár te kunnen zijn waar onze klanten 
ons nodig hebben, breiden we ons 
wereldwijde bedrijf op organische wijze en 
door acquisities uit. 

De waarden van BT maken duidelijk op 
welke manier wij telkens weer te werk gaan. 
Deze waarden vormen de basis van onze 
dienstverlening aan onze klanten.

Onze waarden zijn:
Betrouwbaar: wij doen wat we beloven
Nuttig: wij werken als één team
Inspirerend: wij creëren nieuwe 
mogelijkheden
Overzichtelijk: wij maken dingen duidelijk 
Bezieling: wij geloven in wat we doen

Wij zetten ons in voor het leveren van een 
positieve bijdrage aan de samenleving en 
een duurzame toekomst. Dat is waar BT voor 
staat.

Wie is BT?
BT is wereldwijd een van de meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van communicatieoplossingen. 
Onze visie is erop gericht om klanten te helpen bij het behalen van successen in een veranderende wereld. 

Groei van regionale omzet buiten het Verenigd 
Koninkrijk in 2008

BT Group

Europa (exclusief Verenigd 
Koninkrijk)

15%

Amerika
19%

Australië en Zuidoost-Azië
66%

Overzicht BT Group
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Het is voor mij zeer enerverend geweest om dit jaar bij BT in dienst te treden als voorzitter. BT is een geweldig 
merk dat actief is in een onvoorstelbaar belangrijke branche, met een inspirerende leiderschapsreputatie 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij werken in een zeer concurrerende 
branche en in een snel veranderende wereld. Ons bedrijf heeft al een snelle transformatie en wereldwijde 
uitbreiding ondergaan, en we moeten doorgaan met dit proces en het waar mogelijk zelfs versnellen. 

Duurzaam ondernemen voortgezet

Het doet ons genoegen dat solozeilster Ellen MacArthur ermee heeft 
ingestemd onze ambassadrice te worden voor ons wereldwijde MVO-
programma. Onze driejarige sponsoring van het Offshore Challenges Sailing 
Team, onder leiding van Ellen, zal een breder wereldwijd publiek bewuster 
maken van onze toewijding aan MVO. 
 Uiteraard hebben we nog veel meer te doen. Het blijft een prioriteit en 
uitdaging om onze programma's en successen wereldwijd uit te breiden. 
Ons vermogen om getalenteerde mensen van over de hele wereld aan te 
trekken, zal bepalend zijn voor ons succes. Onze MVO-strategie creëert de 
juiste werkomgeving waarin onze medewerkers kunnen groeien en hun 
vaardigheden voor de 21e eeuw verder kunnen ontwikkelen. 

Wij erkennen het belang van transparantie en verantwoording. Daarom maken 
we niet alleen melding van onze vorderingen in ons duurzaamheidsrapport, 
maar hebben we ook het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend 
en de prestaties van BT ten opzichte van de beginselen van deze overeenkomst 
gepubliceerd. Deze zijn te vinden op www.unglobalcompact.org. 
 Dit rapport moet worden gezien als een introductie in de activiteiten 
die gaande zijn binnen heel BT. Elke sectie bevat veelgestelde vragen 
die worden beantwoord door de leiders van BT. Zij leggen uit hoe wij 
omgaan met de spanning en synergie die kunnen ontstaan tussen onze 
bedrijfsstrategie en onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
 Wij hebben dit jaar de grondbeginselen van het Accounting for 
Sustainability-project, dat in het leven werd geroepen door prins Charles, 
toegepast op onze tabel met voornaamste prestatie-indicatoren. Hierdoor 
wordt financiële en niet-financiële informatie voor het eerst gecombineerd, 
waaruit de nauwe relatie tussen beide blijkt. 
 Wij proberen op alle gebieden te doen wat goed is, maar hebben op 
bepaalde gebieden nog veel te leren en veel werk te verrichten. Uw ideeën 
en suggesties zijn dan ook van harte welkom. 

Sir Michael Rake

Onze MVO-strategie biedt een duidelijke visie op de manier waarop we deze 
transformatie zo kunnen voortzetten dat BT, onze klanten, de samenleving 
en het milieu hiervan kunnen profiteren. 
 Het doet mij genoegen dat onze vorderingen en toewijding nog 
steeds worden onderkend. Dit jaar zijn we in de Dow Jones Sustainability 
Index voor het zevende jaar op rij aangewezen als sectorleider en zijn 
we uitgeroepen tot Company of the Year bij de Community Awards for 
Excellence. Wat mij echter nog meer plezier doet, is de oprechte toewijding 
voor onze waarden die ik heb bespeurd bij personen in alle geledingen van 
BT. Er heerst een echte bevlogenheid om communicatie zodanig toe te 
passen dat er een betere, duurzamere wereld kan ontstaan. 
 We hebben goede vorderingen gemaakt ten opzichte van onze 
doelstellingen. Bij onze eigen activiteiten hebben we het energieverbruik 
verminderd, de recycling vergroot en onze intentie kenbaar gemaakt 
om onze eigen windmolenparken te ontwikkelen, waarmee kan worden 
voorzien in tot wel 25% van ons energieverbruik in het Verenigd Koninkrijk. 
 Wij doen er alles aan om onze klanten op de eerste plaats te laten 
komen. Uitstekende klantenservice is onze eerste prioriteit. De introductie 
van duurzame producten en diensten helpt onze klanten het milieu te 
verbeteren. Ons programma voor een inclusieve samenleving zorgt ervoor 
dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie 
meer mensen bereiken en een nieuwe website over inclusief ontwerpen 
stimuleert toegankelijkere ontwerpen in de branche. Met ons programma 
voor duurzame economische groei hebben we een begin gemaakt met 
de werkelijke integratie van duurzaamheid in ons zakelijk denken en onze 
processen voor productontwikkeling. 

Sir Michael Rake

Voorzitter

Het blijft een prioriteit en 
uitdaging om onze programma's en 
successen wereldwijd uit te breiden.

Voorwoord van de voorzitter
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Bij BT weten we dat verantwoordelijk gedrag en duurzame ontwikkeling belangrijk zijn voor ons 
bedrijf, en we zijn vastbesloten om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren. In deze 
context mag er geen twijfel over bestaan dat klimaatverandering een van de meest urgente zaken 
is waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. Dit is mij meer dan duidelijk geworden 
toen ik voorzitter was van de Confederation of British Industry Climate Change Task Force. 

Een wereldwijde uitdaging

We moeten klimaatverandering op dezelfde manier blijven aanpakken als 
we ook onze zakelijke uitdagingen aangaan. We hebben een duidelijke visie 
nodig van wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen. 
 Ik ben zeer trots op de vorderingen die we op dit gebied en voor andere 
MVO-kwesties hebben gemaakt sinds ik in 2002 in dienst trad bij BT. Het is 
vooral geweldig om te constateren dat we dit hebben kunnen doen naast 
onze bedrijfstransformatie, met name onze succesvolle toetreding tot de 
breedbandmarkt en de implementatie van ons 21st Century Network. 
We hadden dit nooit voor elkaar gekregen zonder het harde werk en de 
toewijding van mensen in heel BT, en ik wil hen graag allemaal bedanken 
voor al hun inspanningen.

Wanneer ik op 14 mei 2008 terugtreed als Chief Executive, heb ik er het 
volste vertrouwen in dat BT het goede voorbeeld zal blijven geven als een 
duurzaam bedrijf, waarbij klanten centraal staan bij alles wat wij doen. 
Mijn opvolger, Ian Livingston, heeft al een belangrijke rol gespeeld in de 
transformatie van BT in zijn vorige functies als financieel directeur en hoofd 
van BT Retail. Ik laat het bedrijf, onze klanten en onze motivatie om de 
samenleving te verbeteren achter in zeer capabele handen.

Ben Verwaayen 

Bij BT hebben we deze wereldwijde dreiging voor het milieu al vroeg 
ingezien. Dat blijkt wel uit het feit dat we onze eerste doelstellingen voor de 
reductie van CO2-uitstoot al vaststelden in 1992. Sindsdien is het probleem 
urgenter dan ooit geworden en ingrijpende actie is vereist.
 Ik ben ervan overtuigd dat, naast overheden en individuele personen, 
het bedrijfsleven hierin ook een rol te spelen heeft. Wij beschikken over 
de middelen, het talent en de creativiteit om de juiste oplossingen te 
vinden. Als we het goed doen en nu investeren, kunnen we eigenlijk alleen 
maar winnen: nieuwe markten, lagere operationele kosten en stabiele, 
welvarende samenlevingen. 
 BT en de overige leden van de Britse Task Force hebben afspraken 
gemaakt over ambitieuze doelstellingen aan de hand waarvan het Verenigd 
Koninkrijk moet worden omgevormd tot een economie met een lage 
CO2-uitstoot. Wij begeven ons hierbij buiten ons vertrouwde gebied en 
accepteren een uitgebreidere regelgeving en hogere kosten op bepaalde 
terreinen. Het vertalen van onze toewijding naar de realiteit zal een ware 
test voor ons blijken, en we kunnen het ons niet veroorloven om onze 
inspanningen te beperken tot het Verenigd Koninkrijk; we moeten kiezen 
voor een wereldwijde aanpak van klimaatverandering. 
 Zoals uit dit rapport blijkt, is BT hier al goed mee bezig. Wij hebben onze 
eigen uitstoot in het Verenigd Koninkrijk sinds 1996 met 58% verminderd 
en hebben een verstrekkende nieuwe doelstelling voor onze wereldwijde 
activiteiten. We ontdekken nieuwe manieren om onze medewerkers en 
leveranciers te betrekken bij onze inspanningen en bieden oplossingen 
waardoor ook onze klanten een bijdrage kunnen leveren.  

Ben Verwaayen 

Chief Executive

Als we het goed doen en nu 
investeren, kunnen we eigenlijk alleen 
maar winnen: nieuwe markten, lagere 
operationele kosten en stabiele, 
welvarende samenlevingen.

Chief Executive aan het woord
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Onze bedrijfsstrategie

Belangrijkste duurzaamheidstrends die van invloed zijn op BT en 
onze klanten

Reageren en anticiperen op veranderingen
Wij zijn actief in een snel veranderende wereld. Sociale en milieugerelateerde factoren zoals 
klimaatverandering, grondstofgebruik en bevolkingsgroei vormen enorme uitdagingen voor de samenleving. 
Tegelijkertijd zorgt technologische innovatie voor een transformatie in de manier waarop we met elkaar 
communiceren en zakendoen. Hierdoor wordt de economische groei gestimuleerd en wordt globalisering van 
bedrijfsactiviteiten mogelijk gemaakt. Ook de opkomst van economieën zoals India en China verandert het 
wereldwijde politieke en zakelijke klimaat ingrijpend. 

Om winstgevend te blijven, moeten we voorbereid zijn op allerlei 
soorten veranderingen: technologische, economische, sociale en 
milieugerelateerde. We moeten flexibel zijn en voldoende zelfvertrouwen 
hebben om deze veranderingen te verwelkomen en de kansen die ze bieden 
te grijpen. We moeten begrijpen wat elke verandering betekent voor onze 
klanten en met innovaties en creativiteit reageren op hun behoeften. 
 We zoeken naar nieuwe toepassingen voor onze technologie waarmee 
onze klanten succes kunnen hebben in dit veranderende klimaat, ons bedrijf 
kan groeien en wij kunnen bijdragen aan een betere, duurzamere wereld. 

Onze bedrijfsstrategie
BT is de afgelopen 20 jaar aanzienlijk veranderd. Wij hebben ons ontwikkeld 
van een telecombedrijf dat actief was in het Verenigd Koninkrijk tot een 
wereldwijde aanbieder van communicatieoplossingen en -diensten, waarbij 
wij geavanceerde technologieën gebruiken om klanten over de hele wereld 
van dienst te zijn. 
 Wij zijn vastbesloten om het rendement van onze aandeelhouders te 
verbeteren door langdurige samenwerkingsverbanden met onze klanten 
op te bouwen. Dit doen wij door een combinatie aan te bieden van 
traditionele communicatieoplossingen en nieuwe producten en diensten 
zoals breedband en beheerde oplossingen, en door de volgende generatie 
producten te ontwikkelen via onze innovatiepijplijn.

  Globalisering leidt ertoe dat het handelsverkeer plaatsvindt op 
wereldwijde schaal. Klanten hebben betrouwbare en veilige ICT-
oplossingen nodig waarmee alle locaties van hun bedrijf met elkaar 
verbonden blijven. 

  Dankzij de snelle economische groei in opkomende markten 
worden er nieuwe commerciële mogelijkheden gecreëerd voor BT en 
veel van onze klanten. Wij moeten producten en diensten aanbieden 
die voldoen aan de behoeften van onze groeiende klantenkring in 
deze regio's. Tegelijkertijd zullen we worden geconfronteerd met een 
toenemende concurrentie naarmate de bedrijven die zijn gevestigd 
in opkomende markten, wereldwijde spelers worden.

  Klimaatverandering en stijgende energiekosten leiden ertoe dat 
bedrijven, overheden en individuele personen in alle landen in 
toenemende mate zullen kiezen voor energiezuinige producten en 
diensten.

  Als gevolg van bevolkingsgroei, urbanisatie en migratie moeten 
overheden (met behulp van het bedrijfsleven) nieuwe manieren 
vinden om basisvoorzieningen te leveren aan steeds meer mensen.

  Armoede is in vele delen van de wereld een groot sociaal probleem. 
De kloof tussen de middenklasse en de armen wordt steeds groter, 
wat mogelijk kan leiden tot sociale onrust en instabiliteit.

  Door vergrijzing en een stijging van het aantal chronisch zieken 
zullen de kosten in de gezondheidszorg aanzienlijk stijgen. Nieuwe 
ICT-oplossingen kunnen hier uitkomst bieden, bijvoorbeeld door 
controle en behandeling op afstand mogelijk te maken. 

  Brandstoftekorten en waterschaarste leiden ertoe dat een efficiënt 
gebruik voor bedrijven steeds belangrijkerwordt. 

Samenwerking op lange 
termijn met onze klanten

Traditionele 
bedrijfsvoering 

verdedigen

Nieuwe producten en 
diensten ontwikkelen

Wereldwijd 21st Century Network-platform

Meer nadruk op het bieden van wereldwijde, 
real-time en open platforms, en de klant 

centraal stellen bij alles wat we doen

Onze strategie
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Onze MVO-strategie – een betere, duurzame wereld

1. Een verantwoorde 
bedrijfsvoering
MVO-prestaties van topklasse handhaven 2. Helpen 

klimaatverandering 
aan te pakken 
communicatie gebruiken 
om klimaatverandering 
aan te pakken

3. Helpen een meer 
inclusieve 
samenleving te 
creëren
iedereen de mogelijkheid 
geven om deel te nemen 
en te profiteren

4. Duurzame 
economische groei 

mogelijk maken
economische groei 
waar iedereen baat 

bij heeft; binnen 
milieugrenzen laten we ons inzetten 

voor een betere wereld

Onze MVO-strategie 
Wij willen ons bedrijf laten groeien op een manier waarop onze 
klanten en de samenleving hiervan kunnen profiteren, en willen 
communicatietechnologieën gebruiken om sociale en milieu-uitdagingen 
beter te kunnen aangaan. 
 Wij zetten ons al jaren in voor verantwoorde bedrijfsvoering en werken 
er hard aan om daadkrachtig te blijven op dit gebied. Sinds 1984 houdt 
een speciaal team binnen BT zich bezig met het toegankelijk maken van 
de producten (telefoons, websites etc) voor ouderen en gehandicapten, 
In 1991 hebben we ons milieubeheersysteem geïntroduceerd, in 1992 
hebben we onze eerste doelstelling voor de reductie van koolstofdioxide 
(CO2) opgesteld en sinds 1998 zijn we gecertificeerd onder de Investors in 
People-trainingsnorm. 
 Met onze MVO-strategie moeten deze prestaties van wereldklasse 
worden voortgezet, terwijl we onszelf op cruciale gebieden nog 
verder uitdagen. We geven prioriteit aan drie terreinen waarop BT 
de beste mogelijkheden heeft om een bijdrage te leveren en waarop 
onze groeimogelijkheden het grootst zijn: klimaatverandering, sociale 
participatie en duurzame economische groei. 

Onze meest innovatieve acties op deze gebieden in het fiscale jaar 2007-
2008 waren:

  de ontwikkeling van een verreikende nieuwe doelstelling voor 
klimaatverandering voor ons wereldwijde bedrijf, waarmee onze 
economische en milieugerelateerde prestaties worden gekoppeld aan de 
vereiste wereldwijde actie om ons klimaat te stabiliseren (zie pagina 6)

  het opstellen van een MVO-overzicht geeft meer inzicht in de kansen van 
duurzame bedrijfsactiviteiten binnen ons gehele bedrijf (zie pagina 17).

Voor elk van onze drie aandachtsgebieden hebben we teams 
samengesteld die bestaan uit vertegenwoordigers van onze verschillende 
bedrijfsonderdelen. De groepen worden voorgezeten door senior 
leidinggevenden binnen BT, die de benodigde ondersteuning en sturing 
bieden om onze doelstellingen te realiseren. 
 We bespreken onze strategie, vorderingen en toekomstplannen voor 
alle drie de prioriteiten in meer detail op pagina 6-11. Daarnaast geven 
onze experts antwoord op veelgestelde vragen over de uitdagingen en 
mogelijkheden waarmee BT wordt geconfronteerd. 

eerste doelen voor CO2 
reductie

1992

Beheer van CO2-uitstoot 

start speciaal ‘age and disability 
team’ 

1984

Toegankelijke producten

Onze strategie
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Het is duidelijk dat klimaatverandering onze samenleving, ons milieu, ons overheidsbeleid en onze 
bedrijfsvoering in de toekomst zal bepalen. Al onze klanten kunnen hun energieverbruik verminderen door 
ICT-producten en -diensten te gebruiken. We kunnen onze winstgevendheid vergroten en onze reputatie 
versterken door tegemoet te komen aan deze toenemende vraag.

In 2007 was Ben Verwaayen, toen nog de Chief Executive van BT, 
voorzitter van de Climate Change Task Force van de grootste Britse 
werkgeversorganisatie Confederation of British Industry (CBI), bestaande 
uit de leiders van 18 grote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. We hebben 
beloofd bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Task 
Force, die te vinden zijn in het rapport Climate Change: Everyone’s Business. 

  www.cbi.org.uk 

Onze strategie voor CO2-reductie
Binnen heel BT wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de vier 
onderdelen van onze wereldwijde strategie voor CO2-reductie: 

 reductie van de schadelijke effecten van onze activiteiten

  reductie van de negatieve effecten die onze klanten op het milieu hebben 
door innovatieve producten en diensten aan te bieden

  beïnvloeding van onze leveranciers om hen te bewegen meer energiezuinige 
producten en diensten aan te bieden

  stimulering van onze medewerkers om hun CO2-uitstoot te reduceren, zowel 
thuis als op het werk.

Hier onder richten we ons op de eerste twee punten. Meer informatie over 
onze strategie voor CO2-reductie is te vinden in ons online rapport over 
duurzaamheid ‘Sustainability Report’.

Reductie van de schadelijke effecten van onze activiteiten 
Sinds 1996 hebben we de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van onze 
activiteiten in het Verenigd Koninkrijk al met 58% gereduceerd. Dit cijfer is 
lager dan de 60% die we vorig jaar meldden, wat voornamelijk het gevolg 
is van wijzigingen in de elektriciteitsconversiefactoren die door de Britse 
overheid zijn gepubliceerd. Onze doelstelling voor het Verenigd Koninkrijk 
is een reductie van 80% in 2016. Een reductie van onze wereldwijde CO2-
uitstoot naast onze groei zal niet gemakkelijk zijn, maar is wel van essentieel 
belang. Dit jaar hebben we een ambitieuze nieuwe doelstelling vastgesteld, 
namelijk om in 2020 onze wereldwijde CO2-uitstoot per eenheid van BT's 
bijdrage aan het BBP, met 80% te reduceren ten opzichte van het niveau 
van 1996. Hiermee worden onze economische en milieugerelateerde 
prestaties direct gekoppeld aan de actie die wereldwijd vereist is om het 
klimaat te stabiliseren. Dit onderwerp wordt verder besproken in ons online 
duurzaamheidsrapport ‘Sustainability Report’.
We werken op drie manieren aan het bereiken van onze doelstellingen:
Reductie van onze vraag: dit jaar hebben we bij tien datacenters in het Verenigd 
Koninkrijk en drie op het Europese vasteland het energieverbruik geëvalueerd. 
We zijn nu van plan om het energieverbruik van deze locaties te verminderen 

Klimaatverandering

overeenkomstig onze doelstellingen voor minder CO2-uitstoot. Zo reduceren we het 
energieverbruik van ons iNet-datacenter in Italië bijvoorbeeld door water uit putten te 
gebruiken om de locatie te koelen in plaats van koeling met airconditioning.
Kopen van elektriciteit met een lage CO2-uitstoot: onze overeenkomst voor 
groene elektriciteit in het Verenigd Koninkrijk is een van de omvangrijkste 
overeenkomsten ter wereld. Daarnaast hebben we ook in België, Duitsland en Italië 
overeenkomsten voor elektriciteit met een lage CO2-uitstoot. 
Energie met een lage CO2-uitstoot opwekken: het gebruik van duurzame energie 
is in de meeste landen nog beperkt en een toenemende vraag drijft de prijzen 
omhoog. Dit jaar hebben we plannen bekendgemaakt voor het opzetten van 
onze eigen windmolenparken in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het grootste 
windenergieproject van het Verenigd Koninkrijk buiten de energiesector en in 
2016 zal het voorzien in maximaal 25% van onze elektriciteitsbehoefte in het 
Verenigd Koninkrijk. Momenteel doen we onderzoek naar geschikte locaties en 
we verwachten in 2012 te kunnen beginnen met het opwekken van energie. 
Daarnaast plaatsen we in de Verenigde Staten een fotovoltaïsch systeem voor 
zonne-energie bij ons kantorencomplex in het zuiden van Californië. Bij onze 
Adastral Park-vestiging in het Verenigd Koninkrijk bouwen we momenteel een 
energiezuinige gecombineerde koelings-, verwarmings- en energiecentrale.
 We hechten veel waarde aan transparantie en hebben een voorstel gedaan om 
een labelsysteem in te voeren voor de elektriciteitsvoorziening in het Verenigd 
Koninkrijk, dat vergelijkbaar is met het A- tot en met G-label dat momenteel al 
wordt gebruikt voor elektrische artikelen. Het voorstel is goed ontvangen en we 
hopen dat het zal worden opgenomen in het energiebeleid voor het Verenigd 
Koninkrijk.

Mogelijkheden bieden aan onze klanten
We ontwikkelen innovatieve producten en diensten waarmee onze klanten hun 
schadelijke invloed op het klimaat kunnen reduceren. In januari 2008 hebben we 
een assortiment energiezuinige telefoons op de markt gebracht die grofweg de 
helft minder energie verbruiken. Meer dan 90% van ons assortiment aan telefoons 
voor thuis zal in juli 2008 energiezuiniger zijn, waarmee de komende drie jaar de 
CO2-uitstoot naar schatting met 195.000 ton zal afnemen. Duurzaamheid is een 
integraal onderdeel van onze benadering van productontwerpen (zie pagina 10).
 In 2007 hebben we onze duurzaamheidsmethoden geïntroduceerd, die onze grote 
klanten in de zakelijke en publieke sector moeten helpen beter gebruik te maken van 
ICT om op die manier duurzamer te werken. De eerste dienst die als onderdeel van 
deze aanpak werd geïntroduceerd heet BT Carbon Impact Assessment en is een BT-
beoordelingstool voor CO2-uitstoot, waarmee de CO2-uitstoot van bedrijven wordt 
berekend en aanbevelingen worden gedaan om deze uitstoot te reduceren.
 Meer informatie over onze strategie voor CO2-reductie is te vinden op onze 
website over klimaatverandering:

  www.btplc.com/climatechange

medewerkers
8.000

Betrokkenheid van medewerkers
Belofte om hun CO2-uitstoot te reduceren 
tijdens onze eerste ‘Living Lightly Day’

Carbon Clubs
83

Carbon Clubs
Bij de opzet waren meer dan 650 medewerkers 
betrokken
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V en A

 V  Kunnen bedrijven groeien én het energieverbruik reduceren? 
A  Ja, als we erin slagen onze energie efficiënter te gebruiken. Nieuwe 

generaties apparatuur voor onze bedrijfsvoering en de manier waarop 
we deze apparatuur ontwerpen en gebruiken zullen ons hierbij helpen. 
Een effectieve implementatie van ICT zal leiden tot een reductie van 
de energiebehoefte, plus een meer nauwkeurige controle van het 
energieverbruik. 

 V  Maakt BT zich zorgen over de beperkte voorraad groene energie, 
aangezien deze vorm van energie voor een groot gedeelte bijdraagt aan 
CO2-reductie bij BT? 
A  Ja, daar maken wij ons zorgen om. Ons plan om onze eigen windenergie 

op te wekken is een van de manieren waarop wij onze toekomstige voorraad 
beschermen en bewaken tegen mogelijke schaarste. Wij zijn ook op zoek 
naar mogelijkheden op wereldwijde schaal. De afgelopen drie jaar hebben 
we een aanzienlijk deel van de groene energie gekocht die in het Verenigd 
Koninkrijk wordt geproduceerd, en we zijn ervan overtuigd dat we hiermee 
een toename van de productie stimuleren. 

 V  Circa 15% van de elektriciteit die wordt verbruikt door een gemiddeld 
huishouden in het Verenigd Koninkrijk, wordt verspild aan elektronische 
apparatuur in de standby-stand. Zorgt BT voor een reductie van het 
energieverbruik van haar producten met een standby-knop?
A  Dit is een prioriteit voor onze retailafdeling en ondersteunt de 

doelstellingen van de CBI Climate Change Task Force. Energieverbruik 
is een van de duurzaamheidscriteria die we momenteel hanteren bij de 
beoordeling van potentiële nieuwe producten en diensten, en daarnaast 
werken we hard aan de verbetering van bestaande producten. We hebben 
al aanzienlijke verbeteringen bereikt voor bepaalde producten, zoals ons 
nieuwe, energiezuinige assortiment draadloze telefoons. Ook zijn we van 
plan het energieverbruik van BT Vision set-top boxes in de standby-stand 
te beperken. Andere productverbeteringen waar we momenteel aan werken 
zijn een energiebesparende modus voor de BT Home Hub-breedbandrouter. 
Ook zullen we onze vorderingen op dit gebied beter naar onze klanten toe 
communiceren.

 V  Hoe succesvol is BT als grote in koper van netwerkapparatuur in het 
beïnvloeden van haar leveranciers met betrekking op energiebesparing?
A  We zijn ons er terdege van bewust dat we om een maximaal effect 

te bereiken onze leveranciers moeten beïnvloeden. Dit jaar hebben we 
drie nieuwe inkooprichtlijnen geïntroduceerd om de klimaatverandering 
aan te pakken. We hebben deze richtlijnen in juni geïntroduceerd bij onze 
200 grootste leveranciers en de reacties hierop waren zeer positief. In de 
zomer van 2007 waren er meer dan 130 inzendingen voor onze Supplier 
Innovation Awards. 28% van onze leveranciers kwam met innovaties op het 
gebied van energiebesparing en de reductie van schadelijke effecten op het 
milieu. 

 V  Hoe belangrijk is de betrokkenheid van medewerkers en hoe succesvol 
is BT op dit gebied tot dusver geweest?
A  Die betrokkenheid is van het allerhoogste belang. In een complex 

bedrijf als het onze kunnen we onmogelijk voor alles een beleid of richtlijn 
opstellen. Daarom kunnen we niet zonder de collectieve motivatie en 
individuele acties van onze medewerkers. Onze Carbon Clubs en het netwerk 
van senior managers beginnen vruchten af te werpen op dit gebied. Ook zijn 
we begonnen met de integratie van duurzaamheid in business cases. Dit zal 
iedereen bij BT stimuleren om rekening te houden met klimaatverandering 
bij alle grote zakelijke beslissingen. Ik ben ervan overtuigd dat het belang 
van klimaatverandering en de rol die BT hierin kan spelen nu algemeen wordt 
erkend binnen het bedrijf. Dit bewustzijn zal alleen maar verder toenemen 
naarmate ook onze klanten meer betrokken raken. 

 V  Meer dan de helft van het afval van BT gaat nog altijd naar 
stortplaatsen. Is dit een significante kostenpost voor het bedrijf en doen 
jullie iets om dit aan te pakken?
A  Dit is zeker een kostenpost voor het bedrijf en we zijn voortdurend 

bezig om de hoeveelheid afval te reduceren. Dit jaar is de recycling op 
zowel onze productie- als onze kantoorlocaties aanzienlijk verbeterd. 
Daarnaast zijn we bezig met een project om te beoordelen wat een goede 
langetermijndoelstelling voor BT zou zijn op dit punt en hoe we in de 
toekomst mogelijk tot grotere reducties kunnen komen. 

Bruce Stanford

Sponsor klimaatverandering en managing director 
grote projecten bij BT Wholesale

Onze CO2-uitstoot verminderen
CO2-uitstoot (alleen Verenigd Koninkrijk)

Energiezuinige telefoons
Ons nieuwe assortiment energiezuinige telefoons voor thuis zal 
de gebruikskosten van klanten met bijna de helft verminderen

lagere gebruikskosten
50%

  2005  2006  2007 2008

Totaal (miljoen tonnen) 0,84  0,69  0,68 0,68

% lager dan 1996  48  57  58 58

Tonnen per £ 1 m omzet 46  35  34 33

Hoofdthema > Klimaatverandering
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Wij zijn ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, stabieler en 
productiever is. ICT kan personen en gemeenschappen overal de kans bieden om deel te nemen aan de 
wereldeconomie. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat iedereen in gelijke mate kan profiteren van de 
voordelen. Miljoenen mensen hebben nog altijd geen toegang tot technologie en beschikken niet over de 
vaardigheden om deze te gebruiken; bovendien wordt de kloof tussen arm en rijk in veel landen steeds groter. 

Wij willen dat iedereen kan delen in de voordelen van 
communicatietechnologieën. Ons programma voor een inclusieve 
samenleving bevordert de toegang tot deze middelen door:

  onze producten voor de consumentenmarkt gemakkelijk toegankelijk, 
betaalbaar en gebruiksvriendelijk te maken

  communicatie- en ICT-vaardigheden te verbeteren door te investeren  
in de samenleving

 een inclusieve cultuur te ontwikkelen binnen heel BT.

Inclusieve producten
We houden rekening met toegankelijkheid in onze productontwerpen 
en streven ernaar ons gehele assortiment aan consumentenproducten 
gebruiksvriendelijk te maken voor iedereen. Een aantal van onze producten 
bevat functies speciaal voor mensen met een handicap. Voorbeelden 
hiervan zijn visuele belsignalen, grote toetsen en compatibiliteit voor 
hoortoestellen. Eén op de vier consumenten in het Verenigd Koninkrijk 
heeft een handicap of heeft een vriend of een familielid met een handicap, 
en de helft van onze retailklanten is ouder dan 45 jaar. 
 In 2007 hebben we een nieuw Centre of Excellence voor inclusief 
ontwerpen in het leven geroepen, dat nauw moet samenwerken met 
de ontwerpers en productmanangers van BT om binnen het gehele 
ontwerpproces te zorgen voor meer toegankelijkheidsmaatregelen. Ook 
hebben we meer dan 130 productmanagers van BT Retail getraind in 
inclusief ontwerpen. In juli 2007 vond de lancering plaats van een website 
over inclusief ontwerpen, dat is ontwikkeld door BT en i~design (een 
zakelijk en academisch consortium). De informatie op deze website toolkit 
is gratis en algemeen beschikbaar via www.inclusivedesigntoolkit.com. De 
site bevat ondermeer een tool waarmee ontwerpers kunnen berekenen hoe 
toegankelijk hun ontworpen product is. 
 
Vaardigheden en voordelen vergroten 
Ook al zijn technologische ontwikkelingen algemeen toegankelijk, sommige 
mensen weten niet hoe ze deze moeten gebruiken. BT heeft breedband 
bijvoorbeeld voor bijna 100% van de Britse huishoudens beschikbaar 
gemaakt. Echter 33% van alle volwassenen beschikt niet over de 
vaardigheden of de motivatie om internet te gebruiken (schatting van het 
Britse Office for National Statistics). 
 In achtergestelde gemeenschappen van het Verenigd Koninkrijk 
helpen wij digitale uitsluiting tegen te gaan, vooral via het programma 

Een meer inclusieve samenleving

Geslacht
22% van het management van BT bestaat 
uit vrouwen

BT
BT staat in de top 10 in 4 van de 5 belangrijke 
diversiteitsbenchmarks 

EverybodyOnline. De projecten worden momenteel uitgevoerd in 13 Britse 
gemeenschappen en worden geleid door de liefdadigheidsinstelling Citizens 
Online, die het internetgebruik in deze gebieden met 12% heeft verhoogd. Dit 
jaar heeft het project bijna 5.000 mensen geholpen bij het verbeteren van hun 
vaardigheden en 75 mensen bij het vinden van een baan.
 BT investeert ook in een langetermijnprogramma ter verbetering van de 
communicatievaardigheden van jonge personen. Zo konden vorig jaar meer dan 
drie miljoen leerlingen in het Verenigd Koninkrijk gebruikmaken van gratis, op hun 
onderwijsprogramma gebaseerde middelen die werden aangeboden door BT, en 
werden 1.700 docenten getraind in het gebruik van deze middelen. De reacties van 
docenten, leerlingen en ouders waren zeer positief.
 We testen ook andere samenwerkingsmethoden in ons wereldwijde bedrijf. Zo 
is er bijvoorbeeld het Lifelines-project in India, een telefonische informatiedienst 
die onmisbare informatie verstrekt aan boeren op het platteland. Uit analyse 
blijkt dat de kwaliteit van oogsten en de gezondheid van vee als gevolg hiervan zijn 
toegenomen, waarbij sommige boeren hun winst met wel 150% zagen stijgen.

Een inclusief bedrijf
Omdat onze klantenkring nu wereldwijd is, is ons personeel ook gevestigd op 
meer locaties. Achttien procent van onze mensen is nu werkzaam buiten het 
Verenigd Koninkrijk en daarom is het van cruciaal belang om een ondersteunende 
en inclusieve cultuur te ontwikkelen binnen heel BT. Door open te staan voor 
verschillende ideeën, culturen en ervaringen, hopen we dat we dichter bij onze 
steeds diverser wordende klanten komen te staan, innovatie stimuleren en onze 
transformatie en groei kunnen voortzetten. 
 Dit houdt in dat we de inclusieve werkmethoden die we al lang hanteren 
(inclusief ons beleid voor gelijke kansen, eerlijke beloning en tegen intimidatie), 
op consistente wijze moeten toepassen binnen al onze wereldwijde activiteiten. 
In het boekjaar 2008 hebben we onze wereldwijde diversiteitsprestaties voor het 
eerst onderworpen aan een benchmark met behulp van de Schneider Ross Global 
Diversity Benchmark. We kregen de op één na hoogste score voor diversiteit en 
inclusieve processen. 
 Onze eigen ICT-oplossingen helpen onze medewerkers flexibeler te werken, 
bijvoorbeeld doordat ze van huis uit kunnen werken. Hierdoor wordt het voor 
meer mensen mogelijk om te werken bij BT, bijvoorbeeld voor werkende ouders 
en mensen met een handicap, en kunnen medewerkers een betere balans tussen 
werk en vrije tijd vinden. Er zijn ook financiële en milieugerelateerde voordelen in 
de vorm van lagere operationele kosten en minder reizen.

22%4
bestaat uit vrouwenvan de 5
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V en A

Vaardigheden
3 miljoen leerlingen in het Verenigd Koninkrijk 
profiteerden van de op het onderwijsprogramma 
gebaseerde middelen van BT

 V  De hoge kosten van nieuwe technologieën kunnen de toegang tot deze 
technologieën belemmeren. Wat doet BT om de kosten laag te houden?
A  Deze kwestie heeft vooral betrekking op consumenten en wij zijn alleen 

in het Verenigd Koninkrijk en Ierland actief op die markt. Het is een sterk 
concurrerende markt, wat ook blijkt uit onze prijzen. We streven ernaar onze 
kosten laag te houden zonder dat dit ten koste gaat van de klantenservice. 
Ook bieden we belangrijke diensten tegen gesubsidieerde tarieven aan 
klanten met een laag inkomen, zoals de telefoondienst BT Basic. Op onze site 
voor breedbandvergelijking kunnen inwoners van het Verenigd Koninkrijk op 
eenvoudige wijze de belangrijkste breedbandaanbieders van het Verenigd 
Koninkrijk vergelijken (waaronder onszelf) qua prijs en aangeboden functies. 
Onze uitdaging is te helpen communicatieoplossingen betaalbaar te maken op 
markten waar we geen directe toegang tot consumenten hebben. Hier werken 
wij aan als onderdeel van ons programma voor duurzame economische groei. 

 V  Zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in het management van 
BT? Is dit in commercieel opzicht van belang en wat doet BT om de 
vrouwenvertegenwoordiging te vergroten?
A  Dit jaar bestond het management van BT voor 22% uit vrouwen. We 

hebben geen specifieke doelstelling om de vrouwenvertegenwoordiging 
te verhogen. In plaats daarvan richten we onze aandacht meer op het 
creëren van een inclusieve werkplek die getalenteerde mensen met allerlei 
verschillende achtergronden aantrekt. Belangrijke aspecten hiervan 
zijn het streven naar flexibele werkmethoden, ons beleid voor eerlijke 
beloning en gelijke kansen en ons anti-intimidatiebeleid. Ook hebben 
we een genderadviseur aangewezen die helpt de diversiteit binnen BT te 
bevorderen. BT komt goed uit de bus in onafhankelijke benchmarks zoals die 
onder andere zijn uitgevoerd door het Opportunity Now-netwerk, en neemt 
deel aan diverse andere externe initiatieven die dienen ter bevordering van 
de kansen voor vrouwen. 

 V  Bevordert diversiteit in jullie personeelsbestand de klantenservice? 
Is dit ooit gemeten?
A  Onze mensen moeten een weerspiegeling vormen van de klanten 

die we van dienst zijn en hun verschillen; of het nu gaat om etnische 
achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof of een 
handicap. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een betere algehele 
dienstverlening aan onze klanten. Naarmate we wereldwijd verder groeien, 
moeten we op nieuwe manieren gaan nadenken over diversiteit en ervoor 
zorgen dat we beschikken over de juiste medewerkers om onze klanten waar 
dan ook van dienst te zijn.

 V  Helpen jullie bij het dichten van de digitale kloof op opkomende 
markten? 
A  We hebben enkele fantastische programma's lopen in India, waaronder 

ons KATHA-scholenproject, waarmee we jonge mensen helpen hun 
vaardigheden verder te ontwikkelen, en Lifelines India, waarmee we boeren 
telefonisch toegang geven tot advies van landbouwexperts en dierenartsen. 
Vorig jaar zijn we een driejarige samenwerking gestart met UNICEF, waarbij 
we jonge mensen in Afrika, Brazilië en China helpen hun ICT-vaardigheden 
te ontwikkelen.

 V  Is inclusief ontwerpen commercieel interessant voor BT in jullie 
wereldwijde bedrijf? 
A  In het Verenigd Koninkrijk bestaat een grote markt voor toegankelijkere 

consumentenproducten en naar verwachting zal deze markt verder 
groeien naarmate de bevolking ouder wordt. Inclusief ontwerpen is 
ook belangrijk voor onze klanten in de publieke sector en voor zakelijke 
klanten wereldwijd, die aan de toegankelijkheidsbehoeften van hun eigen 
medewerkers en klanten en van de burgers moeten voldoen. 

 V  Zijn jullie projecten geen druppel op een gloeiende plaat, gezien de 
omvang van de digitale kloof? 
A  Dankzij enkele zeer innovatieve programma's hebben we grote 

vorderingen gemaakt. Desondanks zijn we ons ervan bewust dat onze 
bijdrage relatief klein is gezien het feit dat miljoenen mensen nog altijd 
geen toegang hebben tot communicatietechnologieën. De uitdaging voor 
BT is daarom om ervoor te zorgen dat de programma's die we financieren, 
effectief zijn en op veel plaatsen navolging vinden, en dat de steun die we 
onze partners geven, hen helpt om meer mensen toegang te geven tot hun 
programma's.

Jane Hobbs

Sponsor inclusieve samenleving en 
directeur HR bij Openreach

UNICEF
18.000 kinderen in Zuid-Afrika profiteren van 
onze samenwerking met UNICEF

18.000 3m
kinderen leerlingen in het Verenigd 

Koninkrijk

Hoofdthema > Een meer inclusieve samenleving
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Kosten van medewerkers

£ 5,3miljard
betaald dit jaar

Dividend

Tot voor kort waren de duurzaamheidsinspanningen van grote bedrijven vooral gericht op investeringen 
in de samenleving, het beheersen van risico's en het reduceren van de impact van een organisatie op de 
gemeenschap en het milieu. Deze inspanningen zijn van essentieel belang, maar vormen in wezen slechts een 
deel van het verhaal. Er zijn grootschalige veranderingen nodig als we de duurzaamheid in de wereld met 
succes willen aanpakken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de belangrijkste wezenlijke bijdrage die we 
kunnen leveren, het bieden van ICT-producten en -diensten is waarmee 
onze klanten duurzamer kunnen worden. Op deze manier kunnen we 
streven naar een verantwoord bedrijf en onze commerciële groei op lange 
termijn realiseren. 

Ons programma voor duurzame economische groei bestaat uit twee 
elementen die beide even belangrijk zijn:

  innovatie – zoeken naar nieuwe commerciële mogelijkheden op lange 
termijn om een duurzamere wereld te creëren 

  integratie – waarborgen dat duurzaamheid deel gaat uitmaken van onze 
belangrijkste bedrijfsprocessen en vanzelfsprekend wordt. 

Dit werk is een ware uitdaging en hiervoor is een aanpak op lange termijn 
noodzakelijk. Tijdens het boekjaar 2008 hebben we op een aantal gebieden 
vooruitgang geboekt:

Anticiperen op duurzame ontwikkelingstrends
We volgen vele wereldwijde duurzaamheidstrends en gebruiken deze 
analyses om een beter beeld te krijgen van de manier waarop ICT kan helpen 
bij het oplossen van milieugerelateerde, sociale en economische problemen. 
Deze kennis helpt ons bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten 
met een positief duurzaamheidseffect. 

Productcriteria
In 2007 hebben we een set duurzaamheidscriteria opgesteld voor de 
beoordeling van potentiële nieuwe producten en diensten. Hiervoor worden 
op vijf gebieden kwalitatieve en kwantitatieve meetwaarden gebruikt:

1. Economische levensvatbaarheid van onze klanten op middellange tot 
lange termijn
2. Bijdrage aan welzijn
3. Materiaalgebruik en afval
4. Energieverbruik en CO2-uitstoot
5. Invloed van het gebruik van een product of dienst op de gemeenschap. 

Standaard worden nieuwe producten en diensten gedurende het 
komende boekjaar beoordeeld ten opzichte van deze criteria. We 
organiseren een reeks masterclasses om onze productontwikkelaars in alle 
bedrijfsonderdelen vertrouwd te maken met de nieuwe vereisten.

Duurzame economische groei

Een overzicht van maatregelen
We hebben een overzicht gemaakt van alle duurzame maatregelen binnen ons gehele 
bedrijf. In het overzicht (zie pagina 17) worden het commerciële potentieel en de 
duurzaamheidseffecten van producten en diensten die momenteel worden ontwikkeld 
gekwantificeerd, evenals de vooruitzichten op langere termijn. We gebruiken dit overzicht 
ook om het bewustzijn van investeerders en andere belanghebbenden te bevorderen. 
Binnen een aantal van onze onderdelen worden zakelijke mogelijkheden die verband 
houden met duurzaamheid al nagestreefd. Onze duurzaamheidsmethoden voor zakelijke 
klanten en overheidsklanten zijn hier een voorbeeld van (zie pagina 6). 

Toekomstplannen
Innovatie
Onze inspanningen om door innovatie marktmogelijkheden op lange termijn te vinden, 
zullen dit jaar twee aandachtsgebieden hebben:

  de basis van de piramide bereiken – veel bedrijven in opkomende economieën kiezen 
voor 'piramidebasis'-bedrijfsmodellen: commerciële producten en diensten die speciaal 
zijn ontwikkeld voor armere klanten. We breiden onze activiteiten op opkomende 
markten in snel tempo uit en onderzoeken onze mogelijkheden om te helpen te 
voldoen aan sociale behoeften met behoud van winstgevenheid. Dit is een uitdaging 
voor ons, omdat we klanten in deze regio's niet rechtstreeks van dienst zijn. De meest 
veelbelovende kansen van BT schuilen in het gebruik van onze mogelijkheden en de 
voordelen van ICT om onze zakelijke klanten en overheidsklanten te helpen toegang te 
krijgen tot markten aan de basis van de piramide of deze markten op efficiëntere wijze 
van dienst te zijn.

  radicale energiezuinigheid – we zullen producten en diensten ontwikkelen die 
consumenten helpen hun energieverbruik te reduceren. Dit ligt in lijn met onze belofte 
onder de CBI Climate Change Task Force om huishoudens in het Verenigd Koninkrijk te 
helpen hun energieverbruik in 2020 te halveren (zie pagina 6).

Integratie
 We blijven dit jaar werken aan de integratie van duurzaamheid in onze belangrijkste 
bedrijfsprocessen en willen ervoor zorgen dat duurzaamheid iets vanzelfsprekends 
wordt. Om dit te bereiken besteden we onder andere meer aandacht aan productbeheer. 
We beoordelen de impact van de verpakkingen van BT-producten op het milieu aan 
de hand van normen voor optimale werkmethoden. De komende twee jaar zullen we 
een methodologie ontwikkelen en testen voor het meten van de CO2-uitstoot van onze 
producten en diensten wereldwijd.

Onze vorderingen meten
We zullen een set indicatoren ontwikkelen waarmee we onze vorderingen kunnen meten 
en deze indicatoren publiceren in ons rapport over duurzaamheid 2009.

£ 1,2miljard

Hoofdthema > Duurzame economische groei
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V en A

Belasting

nettokosten

 V  Hoe groot is de financiële bijdrage die jullie programma voor duurzame 
economische groei levert aan het bedrijf? Hoe willen jullie dit meten?
A  Ons programma voor duurzame economische groei draait om de 

ontwikkeling van innovatieve producten en diensten met een sterk, positief 
duurzaamheidsvoordeel op middellange of langere termijn. We bevinden 
ons nog in de beginfase, dus het is moeilijk om de zakelijke voordelen 
nu al te kwantificeren. Financiële haalbaarheid is echter wel een van de 
criteria voor alle nieuwe producten, dus zal ook dit programma een bijdrage 
leveren aan het bedrijfsresultaat. Daarnaast onderzoeken we momenteel 
ook of sommige van onze bestaande producten en diensten mogelijk 
duurzaamheidsvoordelen hebben waar we nog niet bij hadden stilgestaan.

 V  Hebben jullie de vraag van klanten naar producten met voordelen 
voor het milieu eigenlijk onderzocht? Op welke gebieden is deze vraag 
sterk en is het waarschijnlijk dat deze op lange termijn zal aanhouden? 
A  Onze belangrijkste zakelijke klanten en de overheid willen onze staat 

van dienst op het gebied van duurzaamheid onderzoeken als onderdeel 
van hun aanbestedingsprocessen. Wat onze klanten betreft hebben we 
zeer goede reacties gezien op initiatieven op dit gebied, zoals het nieuwe 
assortiment energiezuinige digitale draadloze telefoons dat we in januari 
2008 op de markt hebben gebracht. Uit onderzoek blijkt dat klanten steeds 
meer geïnteresseerd raken in milieuvriendelijke producten en diensten, dus 
ik verwacht dat de vraag alleen maar zal toenemen.

 V  Hoe gaan jullie om met de duurzaamheidsbehoeften van klanten in 
minder ontwikkelde landen?
A  Het is voor ons een ware uitdaging om te proberen aan deze 

behoeften te voldoen, aangezien we geen echte directe toegang 
hebben tot consumenten buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Als 
verantwoordelijk bedrijf zijn we er nog steeds van overtuigd dat wij een 
rol te vervullen hebben in de aanpak van deze problemen, vooral omdat 
ons bedrijf met klanten uit de commerciële, publieke en derde sector snel 
groeit in deze delen van de wereld. Er bestaan mogelijkheden om anderen 
met onze technologie in staat te stellen beter in contact te komen met 
klanten 'aan de piramidebasis', hen beter van dienst te zijn en met hen te 
communiceren. Dit jaar proberen we te bepalen hoe we onze vaardigheden 
en ervaring optimaal kunnen toepassen op dit gebied.

 V  Kan ICT overheden helpen bij de aanpak van uitdagingen in de 
gezondheidszorg? Ziet BT dit als een gebied voor mogelijke groei? 
A  Het bieden van toereikende gezondheidszorg vormt een enorme 

uitdaging voor ontwikkelingslanden, gezien de explosieve bevolkingsgroei 
en een gebrek aan goede infrastructuur en professionals in de 
gezondheidszorg. Overal ter wereld is vraag naar de expertise die BT heeft 
opgedaan met het leveren van ICT-oplossingen aan de National Health 
Service in het Verenigd Koninkrijk, zelfs vanuit het Midden-Oosten en 
Azië. Wij zijn van mening dat ons product BT Vital Life grote mogelijkheden 
biedt voor mensen met een chronische ziekte en de gezondheidszorg 
efficiënter kan maken. Met BT Vital Life kunnen mensen met aandoeningen 
zoals diabetes of een hartafwijking hun ziekte zelf controleren en updates 
verzenden naar een centrale database voor observatie, analyse en 
waarschuwingen.

 V  Wat zijn jullie ambities op lange termijn voor het programma duurzame 
economische groei? Op welke manier zal BT hierdoor veranderen? 
A  Ik wil dat duurzaamheid en veel grotere rol gaat spelen in het creëren 

van winstgevende commerciële mogelijkheden voor BT. Ons bedrijf heeft 
een goede kans om de belangrijkste wereldwijde uitdagingen aan te gaan 
waarmee we allemaal worden geconfronteerd, terwijl er tegelijkertijd ook 
duurzame inkomstenstromen voor BT kunnen ontstaan.

Clive Ansell

Sponsor duurzame economische groei en hoofd 
strategie, marketing en propositions, BT Global 
Services

£ 238 m
stijging van 2%

Omzet

£ 20,7 miljard
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De business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen Veel van onze MVO-beleidsregels en -programma's bestaan al erg lang, 
alleen houden we ons er niet altijd aan. We streven naar voortdurende 
verbetering om verantwoorde bedrijfsprocessen te kunnen integreren in 
onze onderneming en om nieuwe uitdagingen aan te gaan die ontstaan 
door veranderingen in onze onderneming en onze samenleving. 
Deze sectie bevat een overzicht van onze prestaties op het gebied van de 
belangrijkste kwesties tijdens het boekjaar 2008.

Klanten centraal stellen bij alles wat we doen
We hebben meer dan 16 miljoen klanten in meer dan 170 landen. 37% van 
onze omzet is afkomstig van contracten met organisaties met aanzienlijke 
internationale vereisten. Wij leveren alleen in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland diensten aan consumenten.
 Het handhaven van een eersteklas klantenservice is van cruciaal belang 
in een concurrerende branche als de onze. We moeten de juiste producten 
aanbieden tegen de juiste prijs en op het juiste moment, luisteren naar onze 
klanten, voldoen aan hun verwachtingen en hen eerlijk behandelen.
 Hoe meer bedrijven, overheden en personen vertrouwen op ICT, hoe 
belangrijker het is dat onze diensten innovatief, veilig en veerkrachtig zijn. 
 
Klantenservice 
Het is onze doelstelling om de onbetwiste nummer één te worden op 
het gebied van klantenservice. We zijn ervan overtuigd dat dit van vitaal 
belang is. Om onze vorderingen op dit gebied te meten, hebben we de 
meetwaarden van onze klantenservice gewijzigd, zodat deze een betere 
beeld geven van de ervaring van onze klanten bij al hun contacten met 
BT. Onze nieuwe meetwaarden zijn ‘Right First Time’ (onze beloften 
nakomen) en de ‘Cycle Time’ (de snelheid van onze dienstverlening). Deze 
waarden maken deel uit van onze zakelijke scorekaart voor het meten van 
onze algehele bedrijfsprestaties. We richten onze aandacht op de correcte 
afhandeling van de eerste klantcontacten, zodat klanten een betere 
ervaring overhouden en de doorlooptijden kunnen worden beperkt. Voor 
het boekjaar 2008 hebben we voor de gehele groep de doelstelling gesteld 
om het percentage ‘Right First Time’ met 11% te verbeteren. In feite 
hebben we een stijging van circa 9% bereikt en voor het boekjaar 2009 is 
het onze doelstelling om een nog grotere verbetering te bereiken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is op vijf 
belangrijke gebieden van invloed op de bedrijfsprestaties:

1 Risicobeheer
We onderscheiden de zeven belangrijkste MVO-risico's: schending 
van integriteit; klimaatverandering; diversiteit; gezondheid en 
veiligheid; outsourcing; privacy en arbeidsomstandigheden in de 
toeleveringsketen.
 
2 Reputatie
De kans dat BT Retail-klanten die van mening zijn dat BT haar 
verantwoordelijkheden voor de samenleving en de gemeenschap 
serieus neemt zeer of uiterst tevreden zijn over BT, is 49% groter dan 
voor andere klanten het geval is.

3 Kostenreductie
In 2005 hebben we samen met Forum for the Future een model 
ontwikkeld om de besparing op energie, afval en reizen te bepalen. 
Gedurende een periode van vijf jaar (van 2004 tot 2008) hebben we  
£ 365 miljoen bespaard (zie pagina 13).

4 Motivatie van medewerkers
Onze relatie met onze medewerkers is van cruciaal belang voor ons 
zakelijk succes. Uit een recentelijk onderzoek is gebleken dat 66% van 
alle medewerkers trotser is op zijn of haar baan bij het bedrijf vanwege 
onze MVO-activiteiten.

5 Marktinnovatie
De kwaliteit van onze MVO-prestaties onderscheidt ons van onze 
concurrentie en diende ter ondersteuning van offertes met een 
potentiële waarde van £ 2,2 miljard in 2008. Duurzaamheidstrends 
creëren nieuwe marktmogelijkheden voor ons. Met behulp van onze 
MVO-strategie gebruiken we technologie om organisaties, overheden 
en personen te helpen bij het vinden van manieren om duurzamer te 
communiceren, werken en leven. 

Hoofdthema > Verantwoorde bedrijfsvoering

Klanten
Omzet van organisaties met aanzienlijke 
wereldwijde vereisten

Eerste keer correct
Prestatieverbetering

omzet
37%9%

We willen bekend staan om topprestaties op het gebied van duurzaam ondernemen, op alle 
gebieden waarop we actief zijn. Hiermee ondersteunen we onze groei op lange termijn, behalen 
we een voordeel op de concurrentie en kunnen we succesvolle relaties opbouwen met onze 
belanghebbenden. 
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 2004 2005  2006  2007 2008

P&L 39,6 40,4  49,1  39,2 29,3

Kans 189,9 140,2  189,8  345,3 301,5

Kapitaal 13,9 24,3  51,5  64,9 34,5

Totaal 243,4 204,8  290,4  449,4 365,3

Tijdens het uitzonderlijk stormachtige zomerweer van 2007 bleek het 
netwerk van BT in het Verenigd Koninkrijk voldoende robuust te zijn, en de 
klanttevredenheid daalde alleen in die gebieden die werden getroffen door 
de ernstigste, langdurige stormschade. Aan het einde van de zomer van 
2007 kregen sommige klanten te maken met vertragingen bij de aanleg van 
hun nieuwe telefoonlijn, wat werd veroorzaakt door de kinderziekten van 
een nieuw IT-systeem.
 We streven voortdurend naar verbetering van de manier waarop 
we de miljoenen telefoontjes van klanten afhandelen die elke maand 
binnenkomen. We zoeken overal ter wereld naar leveranciers die in staat 
zijn om onze klanten een goede service te bieden en zorgen ervoor dat 
dit ook op consistente wijze gebeurt, ongeacht de locatie, door overal 
dezelfde processen, systemen, controle- en prestatiewaarden te hanteren. 
Uit ons onderzoek blijkt dat op bepaalde gebieden (zoals technische 
ondersteuning van breedband voor consumenten) de ontevredenheid over 
de vestiging van de helpdesk in het buitenland geleidelijk afneemt, en dat 
de tevredenheid juist toeneemt dankzij de kwaliteit van de dienstverlening.

Privacy
In februari maakten we bekend dat BT, samen met andere internetproviders, 
een overeenkomst had gesloten met Phorm, om consumenten die 
gebruikmaken van onze breedband diensten een nieuwe, gratis 
internetfunctie te bieden met de naam Webwise. Webwise zorgt ervoor dat 
surfen op internet relevanter wordt voor gebruikers door de advertenties die 
zij zien op bepaalde websites te koppelen aan hun interesses. Ook worden 
gebruikers door Webwise gewaarschuwd wanneer zij proberen een bekende 
phishing-website te bezoeken, waardoor de beveiliging automatisch wordt 
verbeterd.
 Wij vinden de privacy van onze klanten zeer belangrijk. Het systeem is 
zodanig ontworpen dat gebruikers anoniem blijven en er worden geen 
persoonsgegevens opgeslagen die mogelijk kunnen worden gebruikt 
om een persoon te identificeren. Webwise maakt gebruik van cookies 
die een willekeurig gegenereerd nummer bevatten om elke computer te 
identificeren en de surfactiviteiten op deze computer af te stemmen op 
relevante advertenties. Klanten kunnen duidelijk kiezen of ze gebruik willen 
maken van de dienst. We zijn van plan om op korte termijn te beginnen met 
proefversies van Webwise.

Bedrijfsethiek
Om op consistente wijze goed te presteren op het gebied van MVO-
kwesties, is een sterke ethische cultuur vereist. We trainen alle medewerkers 
in onze waarden en bedrijfsprincipes, en zij kunnen vermoedelijke ethische 
schendingen melden via een vertrouwelijke telefonische hulplijn en een 
vertrouwelijk e-mailadres. In 2008 hebben we 59 mensen ontslagen voor 
onethisch gedrag. 
 We evalueren de risico’s van onethische bedrijfsactiviteiten voordat we 
beslissen of we ons inschrijven voor een bepaald project of activiteiten 
opzetten in een nieuw land. Ons online hulpprogramma voor MVO-
risicolanden helpt medewerkers bij de evaluatie van ethische risico's in 158 
landen.

Milieu 
Door onze impact op het milieu te reduceren kunnen we de efficiency 
verbeteren en de kosten verlagen. Sinds 2004 hebben onze 
milieuprogramma’s een besparing van £ 365 miljoen opgeleverd.
 We produceerden dit jaar 79.759 ton afval in het Verenigd Koninkrijk. 
Hiervan hebben we 46% gerecycled en 42.822 ton afgevoerd naar 
stortplaatsen, 22% minder dan in 2007.
 We gebruiken onze koopkracht om te waarborgen dat we beschikken 
over de zuinigste en voordeligste voertuigen. Onder het autobeleid van ons 
bedrijf worden medewerkers die afzien van een bedrijfsauto of kiezen voor 
een auto met een lagere CO2-uitstoot, beloond voor hun keuze.

Milieubesparingen
£ 365,3 miljoen bespaard door milieuvriendelijke maatregelen

Loyaliteit van medewerkers
66% van alle medewerkers is trots op zijn of haar 
baan bij BT vanwege onze MVO-programma's

medewerkers
66%

bespaard in vijf jaar tijd
£ 365,3 m

Is het op de hoogte zijn van de MVO-programma's van BT van invloed op 
de manier waarop u aankijkt tegen uw baan bij BT?

Milieubesparingen
Totale besparingen (£m) – cumulatief totaal van vijf jaar
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Medewerkers   
We zijn altijd op zoek naar mensen die onze waarden delen en beschikken 
over de vaardigheden om ons te helpen ons bedrijf te transformeren. We 
streven ernaar medewerkers eerlijk te behandelen en steunen medewerkers 
die worden getroffen door onze bedrijfstransformatie. We overleggen met 
medewerkers via vakbonden en de European Consultative Works Council 
van BT. 
 Als onderdeel van ons streven naar een inclusieve samenleving willen we de 
beste mensen met allerlei verschillende achtergronden aantrekken (zie pagina 
8). We stimuleren persoonlijke en professionele ontwikkeling die in lijn ligt 
met de bedrijfsdoelstellingen, en investeren in training en onderwijs voor alle 
medewerkers van BT. 
 De financiering van pensioenen in landen met een vergrijzende en/
of afnemende bevolking ligt onder druk, niet in de laatste plaats door de 
stijgende levensverwachting in veel landen. Sinds 31 december 2005 
hebben we jaarlijks £ 280 miljoen extra bijgedragen om een tekort in onze 
pensioenregeling weg te werken.
 Het is een van onze fundamentele verantwoordelijkheden om ervoor 
te zorgen dat onze werknemers hun werk veilig kunnen doen. In 2008 
waren er 0,188 arbeidsongevallen per 100.000 werkuren, ten opzichte van 
0,238 in het voorgaande jaar en een doelstelling van 0,235. 2,43% van 
de kalenderdagen ging verloren aan ziekte, evenals in het boekjaar 2007, 
terwijl de doelstelling hiervoor 2,4% was. 

Leveranciers
In 2008 hebben we meer dan £ 8,6 miljard uitgegeven aan duizenden 
leveranciers wereldwijd. We hechten veel waarde aan eerlijke handel en 
proberen de milieu- en arbeidsnormen van onze leveranciers op positieve 
wijze te beïnvloeden. 
 Dit jaar hebben 234 leveranciers onze vragenlijst voor Sourcing with 
Human Dignity en onze milieuvragenlijst ingevuld en we hebben 25 
risico-evaluaties op locatie uitgevoerd bij onze leveranciers. We integreren 
energieverbruik in onze inkoopprocessen en eisen van onze leveranciers dat 
zij ook doelstellingen voor een lagere CO2-uitstoot stellen.
 We besteden functies zoals financiën en klantenondersteuning uit aan 
externe contractanten wanneer dit efficiënt en voordelig is. We zorgen 
ervoor dat de werknormen van onze contractanten voldoen aan onze eigen 
normen.  

Gemeenschap 
De campagne BT Better World helpt jonge mensen met de ontwikkeling 
van de communicatieve vaardigheden die zij nodig hebben om te slagen in 
het leven. Hiervoor werken we onder andere samen met UNICEF aan het 
programma Inspiring Young Minds, dat erop gericht is onderwijs, ICT en 
communicatieve vaardigheden te bieden aan duizenden minder bedeelde 
kinderen in Zuid-Afrika, Brazilië en China. Meer dan 3.000 medewerkers 
van BT besteedden dit jaar vrijwillig tijd aan activiteiten in de gemeenschap. 
 Dit jaar hebben we £ 650.000 binnengehaald voor ChildLine, het goede 
doel van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. We hebben Sport Relief, 
Children in Need en DEC (zie hieronder) geholpen met hun telethons, 
waarmee in totaal meer dan £ 70 miljoen werd opgehaald.
 In het Verenigd Koninkrijk steunt BT de Disasters Emergency Committee 
(DEC), een overkoepelende organisatie van dertien liefdadigheidsinstellingen, 
waaronder het Britse Rode Kruis en Oxfam. In juni 2007 kondigden we 
ook een driejarig samenwerkingsverband aan met het Britse Rode Kruis ter 
ondersteuning van internationale noodhulp. We investeren £ 100.000 per 
jaar in de levering van onmisbare ICT-apparatuur ter ondersteuning van 
hun werk.

Regelgeving
In het Verenigd Koninkrijk hebben we juridisch bindende afspraken met 
toezichthouder Ofcom. Onze Equality of Access Board (EAB) heeft een 
meerderheid aan onafhankelijke leden en is verantwoordelijk voor het 
toezicht op en de rapportage over de naleving van deze afspraken. Het 
jaarverslag van de EAB is te vinden op onze website. 

Verantwoorde bedrijfsvoering (vervolg)

16%£ 8,6 miljard
etnische minderheid

Diversiteitsbeleid (vrouwen, minderheden)
16% van de nieuwe medewerkers in het Verenigd 
Koninkrijk behoort tot een etnische minderheid

uitgegeven aan leveranciers

Leveranciers
£ 8,6 miljard uitgegeven aan leveranciers 
in 2008 
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betrokkenheidsniveau 
van medewerkers

V en A

 V  Kunt u de voordelen van goede MVO-prestaties kwantificeren? Of is 
MVO alleen bedoeld ter versterking van de reputatie van BT?
A  MVO wordt steeds meer een voorwaarde voor besprekingen met grote 

en kleine klanten met allerlei verschillende achtergronden en in alle landen. 
Dit zien we niet alleen gebeuren in 'volgroeide' economieën; ook klanten in 
opkomende markten willen weten wat wij voor hen kunnen betekenen op 
het gebied van MVO en hoe wij hen kunnen helpen duurzamere oplossingen 
voor hun bedrijven te ontwikkelen. Ook consumenten maken keuzes op basis 
van MVO-reputaties en zij zijn slim genoeg om bedrijven te herkennen die 
enkel holle frasen laten horen. We zouden onze klanten nog veel beter kunnen 
voorlichten over MVO en dit blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt voor 
ons.

 V  Is privacy een risico of een kans voor BT? Hoe belangrijk is privacy 
voor klanten bij het kiezen van een aanbieder van communicatiediensten?
A  Het is zowel een kans als een risico. Als we privacy verkeerd aanpakken, 

kan dit zeer schadelijk zijn voor onze klanten en voor onze reputatie. Klanten 
zijn daarentegen op zoek naar bedrijven die met consultancy, producten 
en diensten kunnen voorzien in hun gegevens- en beveiligingsbehoeften. 
Klanten van BT noemen vertrouwen als een van de belangrijkste redenen 
waarom zij zaken met ons doen. Dankzij ons merk en onze reputatie 
bevinden we ons in een sterke positie om te kunnen profiteren van deze 
mogelijkheid

 V  Hoe waakt BT voor het verlies van persoonsgegevens door diefstal en 
onzorgvuldigheid? 
A  Gegevensbescherming is van primair belang voor iedereen in het 

bedrijf. Alle medewerkers, van de CEO tot een tijdelijke verkoopmedewerker, 
zijn verplicht om elke drie jaar een training gegevensbescherming te volgen. 
De trainingsdossiers worden door het hoger management gecontroleerd en 
persoonlijk nagevolgd als er een mogelijke schending dreigt.

 V  Hoe integreren jullie de waarden van BT in bedrijven die jullie 
overnemen?
A  We hebben de afgelopen twee jaar meer dan 30 bedrijven overgenomen 

en hebben binnen BT een Centre of Excellence voor de integratie van deze 
nieuwe bedrijven. Deze integratie omvat coaching om te waarborgen dat het 
leidinggevend management de waarden van BT begrijpt en integreert, plus 
kwartaalevaluaties van de prestaties van medewerkers ten opzichte van onze 
waarden. Integratie moet echter een proces in twee richtingen zijn. Veel van 
de bedrijven die we overnemen, beschikken over specifieke expertise waarvan 
wij willen leren en die we binnen BT willen delen. We willen het bedrijf dat we 
overnemen niet onder druk zetten. We willen dat het bedrijf optimaal presteert 
binnen BT en dat de medewerkers de voordelen van de overname merken. Dit 
controleren we door peilingen onder medewerkers.

 V  Leidt internationale outsourcing tot banenverlies in het Verenigd 
Koninkrijk? 
A  Nee, we zijn een grote werkgever in het Verenigd Koninkrijk en 

verwachten dit ook te blijven. We moeten echter wel concurreren op 
wereldschaal, daar aanwezig zijn waar onze internationale klanten zich 
bevinden en dit dan ook nog doen tegen concurrerende kosten. Hierdoor 
worden we verplicht om overal ter wereld op zoek te gaan naar talent.
 Onze medewerkers mogen niet opdraaien voor onze bedrijfstransformatie. 
We hanteren een vrijwillig ontslagbeleid en steunen alle medewerkers die 
worden getroffen door outsourcing of wijzigingen binnen het bedrijf. Dit 
omvat ook overleg met vakbonden, hulp bij het vinden van een andere baan 
binnen BT en royale toeslagen bij vrijwillig ontslag.

 V  Hebben callcenters in het buitenland invloed op de klanttevredenheid?
A  Er doen veel mythes de ronde over outsourcing en uitbesteding, 

bijvoorbeeld dat callcenters in India slecht zijn voor de klanttevredenheid. Uit 
onze klanttevredenheidsonderzoeken en andere meetwaarden blijkt dat dit 
niet waar is. Of ze nu zijn gevestigd in India of het Verenigd Koninkrijk, onze 
callcenters worden op dezelfde manier beoordeeld en het is waar dat sommige 
callcenters hoger scoren dan andere wat betreft de klanttevredenheid. We 
moeten ervoor zorgen dat de klantenservice goed wordt uitgevoerd, met het 
juiste management en de juiste systemen, processen en training, ongeacht de 
locatie.

5,04 1%

Gavin Patterson

Sponsor van onze MVO-strategie en CEO 
van BT Retail 

Samenleving verbeteren
Onze investeringen (met geld en in natura) 
ondersteunen

Medewerkers
Index voor betrokkenheid van medewerkers 

investering ter verbetering van 
de samenleving

Hoofdthema > Verantwoorde bedrijfsvoering 
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Meest relevante kwesties – die kwesties die in dit document 
worden besproken en die zijn opgenomen in ons online rapport.

Relevante kwesties – die kwesties die zijn opgenomen in ons online rapport.

Niet relevant – niet langer opgenomen in onze rapportage.
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V en A

Belangrijkste kwesties
Dit rapport behandelt de MVO-kwesties die het meest relevant en van het grootste belang zijn voor 
ons bedrijf en onze belanghebbenden. De afgelopen drie jaar hebben we deze kwesties vastgesteld 
aan de hand van een formeel relevantieproces. Dit proces helpt ons bij het opstellen van een 
nauwkeurig en volledig rapport.

De werking van het proces 
We beoordelen kwesties op basis van hun interne betekenis voor BT en 
het belang ervan voor onze belanghebbenden en de samenleving in het 
algemeen. Hierbij houden we rekening met de interne betekenis van een 
bepaalde kwestie door ons beleid, onze financiële investeringen en de 
mogelijke risico's voor ons bedrijf te beoordelen. 
 We bepalen het belang voor belanghebbenden door onderzoek 
te verrichten onder klanten, medewerkers en leveranciers, en door 
parlementaire vragen en vragenlijsten van investeerders te analyseren. 
Het belang voor de samenleving wordt beoordeeld aan de hand van een 
uitgebreid mediaonderzoek in zeven landen.
 De kwesties die als het meest relevant worden aangewezen, nemen we 
op in dit rapport en in ons online rapport. Minder belangrijke kwesties 
worden alleen behandeld in ons online rapport. We rapporteren niet over 
kwesties die niet als zeer relevant worden aangewezen.

Inconsistenties wegnemen
Soms levert het relevantieproces onverwachtse resultaten op. Onze 
belanghebbenden herkennen kwesties die wij als zeer belangrijk 
beschouwen mogelijk niet, wellicht doordat ze betrekking hebben op een 
nieuw gebied waarop wij actief zijn, dat nog niet goed word begrepen door 
externe partijen. 
 In dergelijke gevallen raadplegen we onze MVO-sponsoren en ons 
Leadership Panel, en passen we de resultaten van onze analyse mogelijk 
overeenkomstig aan.
 
Voor meer informatie over de betrokkenheid van onze belanghebbenden, 
kunt u het online rapport raadplegen:

 V  Allen, wat zijn de belangrijkste risico's op sociaal, economisch en 
milieugebied die van invloed zijn op de activiteiten van BT in Australië en 
Zuidoost-Azië? 
A  Economisch gezien brengt een sterke stijging van het BBP geweldige 

mogelijkheden met zich mee, maar ook risico's. We moeten voorzichtig zijn 
dat een groei van meer dan 10% niet resulteert in een crash. Vervuiling is een 
groot probleem in Azië, evenals armoede en sociale uitsluiting. De kloof tussen 
zeer rijk en zeer arm wordt steeds groter, wat kan leiden tot sociale onrust en 
onveiligheid als hier niet goed mee wordt omgegaan. Deze regio bevat veel 
verschillende culturen. We moeten een diverse en inclusieve managementstijl 
hanteren en ervoor zorgen dat culturele verschillen worden weerspiegeld in onze 
marketing.

 V  Michael, wat zijn de belangrijkste mogelijkheden op sociaal, economisch 
en milieugebied voor BT in Noord-Amerika?
A  Naarmate wereldwijde ICT steeds belangrijker wordt voor multinationals, 

bieden de sterke reputatie en de ervaring van BT (die we ook hier in Amerika 
aan het opbouwen zijn) vele mogelijkheden om onze relaties met klanten 
verder uit te breiden. Door onze klanten te leren hoe BT ICT gebruikt om onze 
CO2-uitstoot te reduceren en hoe deze aanpak ook kan worden toegepast op 
hun bedrijven, is slechts één van de vele voorbeelden. Op dezelfde manier dat 
we telewerken mogelijk maken voor veel van onze medewerkers om zodoende 
forensen en zakenreizen te beperken, kunnen we klanten met onze oplossingen 
voor Managed Mobility, externe toegang, beveiliging en telefonisch vergaderen 
helpen om ook hun CO2-uitstoot te reduceren. Ook ontwerpen en beheren 
we onze eigen datacenters op een energiezuinige manier en kunnen we onze 
klanten helpen hetzelfde te doen.

 V  Luis, jij houdt toezicht op een zeer grote en diverse regio. Welke 
uitdagingen brengt dit met zich mee? 
A  Deze regio omvat Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-

Amerika, en bestaat uit vele sterke, opkomende landen zoals Brazilië, Zuid-
Afrika en Rusland, waar het groeitempo werkelijk onvoorstelbaar is. Dit is 
zowel opwindend als uitdagend voor ons. Algemeen wordt onderkend dat 
Brazilië en Zuid-Afrika zeer belangrijk zullen worden voor de toekomst van 
de wereldeconomie, maar delen van deze landen blijven ontoegankelijk en 
huisvesten enkele van de armste bevolkingsgroepen ter wereld. ICT speelt 
een belangrijke rol om deze mensen te helpen vaardigheden te ontwikkelen, 
toegang te krijgen tot diensten en hun eigen economieën op te bouwen.

Allen Ma, Michael Boustridge and Luis Alvarez

Respectievelijk president van BT Global Services Asia Pacific, BT 
Americas, en EMEA & Latijns-Amerika 

  www.btplc.com/betterworld

Onze relevante kwesties bepalen

Belangrijkste kwesties, risico's en mogelijkheden
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Op de markt In onderzoek

Risico's, mogelijkheden en goed beleid
Om te slagen in onze snel veranderende wereld hebben we focus nodig. We moeten onze 
risico's beheren en onze inspanningen richten op gebieden die ons en de samenleving de beste 
mogelijkheden bieden. Dit is een onderdeel van ons MVO-beleid.

MVO-beleid
We integreren MVO- en duurzaamheidskwesties in onze beleidsprocessen.

Ons online rapport bevat een volledige beschrijving van ons MVO-beleid. 
De belangrijkste aspecten zijn onder andere:

  De directie van BT bespreekt minstens één keer per jaar onze MVO-strategie, 
-prestaties en -risico’s (en gezondheids- en veiligheidskwesties vaker), en 
bespreekt en ondertekent dit rapport afzonderlijk

  De bestuurscommissie voor verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering, 
met aan het hoofd de voorzitter van BT, is verantwoordelijk voor het 
bepalen van de MVO-strategie voor de BT Group (inclusief volledige 
dochterondernemingen) 

  Onze MVO-sponsor en de sponsoren van ons MVO-programma zijn hogere 
leidinggevenden die moeten waarborgen dat onze MVO-initiatieven worden 
afgestemd op onze bedrijfsstrategie

  De taakgroepen voor onze belangrijkste MVO-programma's 
(klimaatverandering, inclusieve samenleving en duurzame economische 
groei) bestaan uit vertegenwoordigers van heel BT en zijn verantwoordelijk 
voor het stimuleren van de vorderingen van onze MVO-programma’s.

Het Leadership Panel, voorgezeten door Jonathon Porritt, bestaat 
uit externe MVO-experts die hun inzichten en uitdagingen delen. Zie 
pagina 18 voor de verklaring van het Panel.

MVO-risico's
Onze directie besteedt regelmatig aandacht aan belangrijke sociale, 
ethische en milieurisico's voor de activiteiten van BT. We kwantificeren de 
grootste MVO-risico's in een zogenaamd risicoregister, dat we twee keer per 
jaar bijwerken en dat jaarlijks door de directie wordt beoordeeld.
 In het boekjaar 2008 hebben we geen nieuwe sociale, ethische of 
milieurisico's vastgesteld die relevante financiële gevolgen zouden hebben 
voor ons bedrijf. 

Onze belangrijkste risico's zijn:

 Schending van integriteit, wat zou leiden tot een verlies van vertrouwen in BT

 Impact van klimaatverandering op de activiteiten van BT

  Effect van diversiteit op relaties met medewerkers en dienstverlening aan 
klanten

  Gezondheids- en veiligheidsrisico's voor medewerkers en het publiek 
voortkomend uit activiteiten van BT

  Aangetaste relaties met medewerkers en dienstverlening aan klanten ten 
gevolge van outsourcing

 Verlies van vertrouwen als gevolg van onopzettelijke vrijgave van  
 persoonsgegevens van klanten

 Onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

MVO-mogelijkheden
We zoeken naar nieuwe commerciële mogelijkheden met voordelen voor 
de samenleving en het milieu. Dit is een fundamenteel onderdeel van onze 
MVO-strategie binnen ons programma voor duurzame economische groei. We 
stellen een overzicht op waarmee we prioriteit kunnen toekennen aan mogelijke 
duurzame producten en diensten, en deze vervolgens intern en extern kunnen 
communiceren.

Belangrijkste MVO-risico's

MVO-overzicht

Belangrijkste kwesties, risico's en mogelijkheden
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Leadership Panel
Het Leadership Panel van BT is een adviesgroep die bestaat uit externe experts met een gerenommeerde 
reputatie op hun vakgebied. Het panel stimuleert innovatie en leiderschap voor MVO en duurzaamheid 
binnen BT. Het biedt onafhankelijke begeleiding en deskundig advies en daagt ons uit inzake onze MVO-
strategie en -prestaties. Daarnaast geeft het ook commentaar op dit rapport.

De opdracht van het panel
Wij willen innovatie en leiderschap voor duurzame ontwikkeling en de 
sociale verantwoordelijkheid binnen BT stimuleren door onafhankelijke 
begeleiding en deskundig advies te bieden voor de activiteiten van BT. 
We komen vier keer per jaar bijeen en hebben toegang tot alle benodigde 
informatie om specifieke taken uit te voeren. Elk jaar stellen we een 
collectieve verklaring op over de prestaties van BT in dat jaar. Dit is geen 
controle- of ratificatieverklaring, maar ons overwogen, subjectieve oordeel 
over prestaties en vorderingen.

Prestaties en toekomstige uitdagingen
Evenals in de voorgaande jaren was het panel zeer onder de indruk van de 
manier waarop BT haar reputatie over de gehele linie heeft gehandhaafd, 
en juist de innovatie van allerlei belangrijke aspecten heeft voortgezet. 
 Dit jaar brengt zo goed als zeker extra uitdagingen voor BT. De daling in de 
economie (zowel wereldwijd als in het Verenigd Koninkrijk) zal ertoe leiden 
dat sommige bedrijven hun duurzame ontwikkelingen/MVO-beloften minder 
prioriteit zullen geven of zelfs zullen uitstellen. Een vooraanstaande rol is 
weggelegd voor BT. Ze zal voorstander moeten blijven van de veranderingen die 
het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, door juist te suggereren dat 
dit het ideale moment is voor acceleratie.
 Vorig jaar heeft het Leadership Panel zich vooral gericht op twee specifieke 
uitdagingen: klimaatverandering en innovatie voor duurzame groei. Op het 
gebied van klimaatverandering heeft de CO2-uitstoot van BT de afgelopen drie 
jaar in feite stilgestaan, dus we waren erg blij met een aantal nieuwe initiatieven 
van BT in de loop van dit jaar, waaronder het voornemen van BT om veel meer 
eigen energie op te wekken uit windenergie en de baanbrekende doelstelling 
voor klimaatstabilisatie.
 Op het gebied van duurzame economische groei doet het ons deugd om de 
gestage vorderingen te zien die BT op dit front heeft gemaakt, met name door 
nieuwe methodologieën zoals het MVO-overzicht.
 Momenteel is de focus bij de werkzaamheden voor duurzame economische 
groei hoofdzakelijk gericht op de ontwikkelde wereldmarkten waarop BT al 
een voorname positie inneemt. Gedurende het afgelopen jaar heeft het panel 
daarom het belang van de zogenaamde 'piramidebasis-initiatieven' benadrukt, 
waarmee de invloed en middelen van grote multinationals worden ingezet met 
het oog op de grootste uitdagingen voor de miljarden mensen die momenteel 
worden uitgesloten van de voordelen waar wij in de ontwikkelde wereld wel van 
kunnen profiteren. Naarmate BT in de toekomst steeds meer een wereldwijd 
bedrijf wordt, zal de integratie van de waarden en praktijken van het bedrijf op 
verschillende markten steeds belangrijker worden. 
 Tot slot lopen zelfs bij een bedrijf als BT bepaalde doorlopende 
programma's het risico om 'een beetje vast te komen zitten'; daarom deed 
het ons deugd om te vernemen dat de voorzitter de bestuurscommissie 
had omgevormd tot de commissie voor verantwoorde en duurzame 
bedrijfsvoering, die toezicht zal houden op de MVO-strategie van BT. Wij 
hopen dat dit de discipline om MVO en de ontwikkeling van duurzame 
welvaart te zien als een fundamentele uitdrukking van de waarden en 
strategie van het bedrijf, verder zal versterken.

De volledige verklaring in het Engels is online terug te lezen: 
   www.btplc.com/betterworld

Jonathon Porritt

Voorzitter van het Leadership Panel en 
medeoprichter en programmaleider van 
Forum for the Future, een denktank voor 
duurzame ontwikkeling in het Verenigd 
Koninkrijk 

Mark Goyder

Oprichter en directeur van Tomorrow's 
Company, en zakelijke denktank

Directeur van Utopies, een in 
Parijs gevestigd adviesbureau voor 
duurzaamheid 

Jorgen Randers

Professor aan de Noorse school voor 
management en voorzitter van de Noorse 
overheidscommissie voor de reductie van 
broeikasgassen

Nick Robins

Hoofd van het Centre of Excellence voor 
klimaatverandering bij HSBC te Londen

Elisabeth Laville

Verklaring van Leadership Panel
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Controle
Dit rapport is geëvalueerd door Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) op basis van de 
Britse AA1000 Assurance Standard. De onderstaande verklaring van LRQA geeft uitleg over het 
controleproces en bevat de conclusies van dit bedrijf.

Verkorte controleverklaring van LRQA1

Opdrachtvoorwaarden
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) kreeg van BT Group plc 
(BT) de opdracht om zowel het gedrukte rapport Veranderende wereld: 
duurzaamheid 2008 als het online rapport ‘Sustainability Report’2 te 
controleren. Uiteindelijk blijven beide rapporten de verantwoordelijkheid 
van BT en heeft BT beide rapporten ook goedgekeurd. 

De controle werd uitgevoerd op basis van:

  Accountability’s Assurance Standard AA1000 AS, 2003

  Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI G3), 
2006 

 GRI Telecommunications Sector Supplement, juli 2003.

Conclusie van LQRA
Op basis van onze controle worden onze conclusies over de rapporten 
met betrekking tot de AA1000 Assurance Standard en de GRI Guidelines 
hieronder samengevat:

Relevantie
BT heeft een effectief proces ontwikkeld voor het bepalen van kwesties die 
relevant zijn voor het bedrijf. De rapporten bevatten informatie die relevant 
is voor belanghebbenden en tijdens de strategische besluitvorming wordt 
rekening gehouden met deze kwesties. Wij zijn niet op de hoogte van enige 
relevante aspecten voor de duurzaamheidsprestaties van BT die uit het 
rapport zijn gehouden. 

Volledigheid
De rapporten zijn volledig wat betreft de behandeling van 
duurzaamheidsprestaties en er zijn processen van kracht voor het bepalen, 
begrijpen en beheren van kwesties voor belanghebbenden en mogelijke 
risico's voor het bedrijf.

Reactievermogen 
Wij zijn niet op de hoogte van aanvullende kwesties aangaande het belang 
van belanghebbenden die hadden moeten worden opgenomen in de 
rapporten.

Global Reporting Initiative
Het online rapport ‘Sustainability Report’ van 2008 is in overeenstemming 
met de vereisten van GRI G3 en het Telecommunications Sector 
Supplement.

De eigen verklaring van BT aangaande het A+-toepasselijkheidsniveau is 
eerlijk geformuleerd.

Verbeteringen van LRQA
De vorderingen met betrekking tot de verbeteringen die in 2007 werden 
bepaald en verdere gebieden voor verbeteringen zijn opgenomen in onze 
volledige controleverklaring.

1  De controleverklaring van LRQA is te vinden in het online rapport 
over duurzaamheid ‘Sustainability Report’ op www.btplc.com/
societyandenvironment. Hierin vindt u aanvullende informatie (in het Engels) 
over onze benadering, conclusies en aanbevelingen voor verbeteringen.

2  Exclusief het regelgevingsrapport 2007/08 van BT en het 
overzichtsrapport 2008 van de Equality of Access Board.

S M Fletcher G Farmer

Voor en namens LRQA, Verenigd Koninkrijk

Belangrijkste principes

BT streeft ernaar om te voldoen aan de belangrijkste principes van de 
Britse AA1000 Assurance Standard.

Relevantie
Het rapport moet informatie bevatten over onze 
duurzaamheidsprestaties om lezers te helpen te komen tot 
gefundeerde oordelen, beslissingen en acties.

Volledigheid
Het rapport moet alle relevante aspecten bevatten.

Reactievermogen
Uit het rapport moet blijken dat BT heeft gereageerd op de zorgen 
van belanghebbenden, beleidsregels en relevante normen, en deze op 
adequate wijze heeft gecommuniceerd.

Controle

 BT Group plc  Veranderende wereld: duurzaamheid 2008    19



Voornaamste prestatie-
indicatoren Directe impact van het bedrijf Indirecte impact

Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren

Doelstelling 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Klanten

Klantenservice
Een meting van succes binnen de gehele 
klantenkring van BT 1

 

Om de klantenservice te verbeteren 
overeenkomstig de zakelijke 
scorekaart en om een nog grotere 
jaarlijkse verbetering te bereiken voor 
‘Right First Time’2 

3% 
stijging van de
klanttevredenheid

3% 
stijging van de
klanttevredenheid

9% 
verbetering van  
‘Right First Time’

Totale omzet £ 20.223 m £ 20.704 m

Gemiddelde omzet per 
consumentenhuishouden  
(Verenigd Koninkrijk)

£ 251 £ 262 £ 274

Medewerkers 

Index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Een meetwaarde voor het succes van de 
relatie van BT met haar medewerkers

BT handhaaft het niveau van de 
betrokkenheid van medewerkers 
van 2007/08, namelijk 5,04, 
zoals gemeten in het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

5,07 3 5’04 3 Kosten van medewerkers £ 4.966 m £ 5.223 m £ 5.358 m De betrokkenheid van medewerkers is een impuls voor 
klanttevredenheid.

65% 65% Aantal medewerkers 104,400 106,200 111,858

Diversiteitsbeleid (vrouwen, 
minderheden)
Een meetwaarde voor de diversiteit van 
het BT-personeel 

BT handhaaft een top 10-notering 
in 4 van de 5 belangrijke 
diversiteitsbenchmarks. Vier van deze 
benchmarks hebben betrekking op het 
Verenigd Koninkrijk en de 5e is een 
wereldwijde diversiteitsbenchmark

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

BT heeft een top 
10-notering in 3 van 
de 4 belangrijkste 
diversiteitsbenchmarks 
in het Verenigd 
Koninkrijk

BT heeft eentop  
10-notering in 4 
van de 5 grotere 
diversiteitsbenchmarks5

BT ontwikkelt volgend jaar een relevante 
financiële indicator voor diversiteit

Door een divers personeelsbestand te creëren, wordt sociale 
cohesie bevorderd.

Gezondheid en veiligheid: verzuim door 
ongevallen
Hoeveelheid verzuim door ongevallen 
uitgedrukt als een percentage per 
100.000 gewerkte uren met een 
cumulatief gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 0,186 gevallen per 
100.000 uur

0,281 gevallen per 
100.000 werkuren

0,238 gevallen per 
100.000 werkuren

0,188 gevallen per  
100.000 werkuren

BT gaat volgend jaar proberen relevante 
financiële meetwaarden te ontwikkelen, zodat 
de kosten van het bedrijf voor verzuim door 
ongevallen kunnen worden gepubliceerd

Gezondheid en veiligheid: 
ziekteverzuim
Percentage kalenderdagen verloren 
aan ziekteverzuim, uitgedrukt als een 
cumulatief gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 2,2% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

2,35% 2,43% 2,43% Kosten aan ziektegeld voor BT £ 58,1 m £ 84,7 m £ 89,8 m Door de verloren dagen te verminderen, worden de 
kosten voor de sociale gezondheidszorg verlaagd en de 
productiviteit verbeterd.

Leveranciers

Relaties met leveranciers
Een meetwaarde voor het algehele 
succes van de relatie van BT met haar 
leveranciers

Volgend jaar een beoordeling van 80% 
of meer behalen 

Nieuwe meetwaarde 
in 20088

Nieuwe meetwaarde 
in 20088

78% Totaal uitgegeven aan leveranciers £ 4 miljard £ 6,8 miljard £ 8,6 miljard Economisch multipliereffect van inkoop in 
toeleveringsketen.

89%

Ethisch verantwoord ondernemen 
Een meetwaarde voor de toepassing 
van de mensenrechtennorm op de 
toeleveringsketen van BT 6

Een follow-up van 100% binnen 
drie maanden bereiken voor alle 
leveranciers die worden aangewezen 
als een hoog of gemiddeld risico

230 risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

413 risico-evaluaties 
met een follow-up van 
100%

213 risico-evaluaties met 
een follow-up van 100%

Waarde van inkoopcontracten waarbij onze 
leveranciers ermee akkoord gaan dat wij 
met hen werken aan de verbetering van hun 
duurzaamheidsimpact9

Eerste 
meetwaarde in 

2008

Eerste 
meetwaarde in 

2008

£ 5,7 miljard
(66% van 

leveranciersuitgaven)

Levenskwaliteit, met name in opkomende economieën.

Samenleving 
verbeteren

Meetwaarde voor effectiviteit in de 
gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Een minimum van 82% bereiken Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

70% 79% Investering ter verbetering van de 
samenleving (financiering en ondersteuning 
in natura)

£ 21,3 m £ 21,8 m £ 22,3 m Het gemeenschapsprogramma van BT is gericht op 
communicatieve vaardigheden, ondersteuning van 
inzetbaarheid en sociale cohesie.

Investering ter verbetering van de 
samenleving

Een minimale investering handhaven 
van 1% van de winst vóór belasting

1,07% 1,05% 1,02%

Milieu

Broeikaseffect door CO2-uitstoot
Een meetwaarde van de impact van BT 
op klimaatverandering (alleen cijfers 
voor het Verenigd Koninkrijk)

Voor 2016 de CO2-uitstoot reduceren 
tot 80% onder het niveau van 1996

0,69m ton
57% onder het 
niveau van 1996 7

0,68m ton
58% onder het niveau 
van 1996 7

0,68m ton
58% onder het niveau van 
1996 7

Totale energiekosten 
(Benzine wagenpark + gas + olie + diesel voor 
back-upgeneratoren, enz.; alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£ 172 m £ 185 m £ 194 m Indirecte negatieve impact doet zich voor bij de productie 
van apparatuur en door energieverbruik op locaties van 
klanten. Positieve impact doet zich voor door de toepassing 
van ICT ter ondersteuning van een economie met een lage 
CO2-uitstoot.

Afval naar stortplaatsen en recycling
Een meetwaarde van het 
bronnengebruik van BT (alleen cijfers 
voor het Verenigd Koninkrijk)

Het aantal tonnen afval dat wordt 
afgevoerd naar stortplaatsen 
reduceren met 6%

59.665 ton naar 
stortplaatsen (58%)
42.340 ton 
gerecycled (42%)

54.921 ton naar 
stortplaatsen (58%)
40.007 ton gerecycled 
(42%)

42.822 ton naar 
stortplaatsen (54%)
36.937 ton gerecycled 
(46%)

Afvalinkomsten £ 3,23 m £ 4,48 m £ 6,7 m Verwerking van producten aan het einde van hun 
levenscyclus die op de markt worden verkocht. Nodig om 
veroudering te verminderen.Afvalkosten £ 7,97 m £ 5,15 m £ 7,27 m

Besparing op stortbelasting £ 0,76 m £ 0,84 m £ 0,89 m

Nettokosten afval(-ve) / winst (+ve) - £ 3,98 m £ 0,17 m £ 0,32 m

Digitale 
uitsluiting  
tegengaan

Percentage van de bevolking in het 
Verenigd Koninkrijk dat de afgelopen 
drie maanden geen internet heeft 
gebruikt

Het percentage mensen dat internet 
niet gebruikt voor 31 maart 2010 
terugbrengen tot 32,4% 

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

36% 33% Inkomsten uit breedband £ 1.459 m £ 2.016 m £ 2.219 m Biedt toegang tot informatie, maakt extern 
werken mogelijk, stimuleert de economie van het 
informatietijdperk.

Integriteit
Meetwaarde voor ethische prestaties
Een meetwaarde voor onze vorderingen 
op het gebied van integer handelen

Verhogen tot 86% Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

84% 85% Ondersteuning van omzet (offertes voor 
klanten meteen duurzaamheidsaspect)

£ 1,3 miljard £ 1,8 miljard £ 2,2 miljard Het creëren van een sterke ethische cultuur, bijvoorbeeld 
door corrupte activiteiten zoals de betaling van 
steekpenningen te verbieden, zorgt voor een verbetering 
van een goed internationaal beleid.

Hoe we dit jaar hebben gepresteerd

Alle doelstellingen hebben een einddatum van 31 maart 2008, tenzij anders vermeld. 1  Gewogen omzet. 
2    Klantenservice wordt gedefinieerd als - ‘Right First Time’ (onze beloften nakomen) en ‘Doorlooptijd’ (de snelheid van onze 

dienstverlening). In 2007/08 was de doelstelling van de groep gericht op ‘Right First Time’.
3  In 2007/08 was de index voor betrokkenheid van medewerkers gebaseerd op een gemiddelde van de resultaten van een 

gereduceerd aantal (4) essentiële vragen, zodat een vergelijking met de score van 65 voor 2007 niet mogelijk is. Wanneer 
dezelfde berekeningsmethode wordt gebruikt, was de index voor de betrokkenheid van medewerkers in 2007 5,07. 

4 Raadpleeg de rapporten in het archief voor oudere meetwaarden. 20 BT Group plc  Veranderende wereld: duurzaamheid 2008



Onze niet-financiële prestatie-indicatoren weerspiegelen de belangrijkste en meest relevante duurzaamheidskwesties 
van BT. Na een eenjarig onderzoek dat werd gesponsord door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales, hebben wij 
de principes van het nieuwe Connected Reporting Framework toegepast. Dit kader is erop gericht de consistentie van 
rapportage over duurzaamheid te verbeteren en bedrijven aan te zetten tot rapportage over de ruimere sociale kosten 
en milieukosten van hun acties. Meer informatie hierover is te vinden in het online rapport ‘Sustainability Report’ op 
www.bt.com/betterworld

Voornaamste prestatie-
indicatoren Directe impact van het bedrijf Indirecte impact

Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren

Doelstelling 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Klanten

Klantenservice
Een meting van succes binnen de gehele 
klantenkring van BT 1

 

Om de klantenservice te verbeteren 
overeenkomstig de zakelijke 
scorekaart en om een nog grotere 
jaarlijkse verbetering te bereiken voor 
‘Right First Time’2 

3% 
stijging van de
klanttevredenheid

3% 
stijging van de
klanttevredenheid

9% 
verbetering van  
‘Right First Time’

Totale omzet £ 20.223 m £ 20.704 m

Gemiddelde omzet per 
consumentenhuishouden  
(Verenigd Koninkrijk)

£ 251 £ 262 £ 274

Medewerkers 

Index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Een meetwaarde voor het succes van de 
relatie van BT met haar medewerkers

BT handhaaft het niveau van de 
betrokkenheid van medewerkers 
van 2007/08, namelijk 5,04, 
zoals gemeten in het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

5,07 3 5’04 3 Kosten van medewerkers £ 4.966 m £ 5.223 m £ 5.358 m De betrokkenheid van medewerkers is een impuls voor 
klanttevredenheid.

65% 65% Aantal medewerkers 104,400 106,200 111,858

Diversiteitsbeleid (vrouwen, 
minderheden)
Een meetwaarde voor de diversiteit van 
het BT-personeel 

BT handhaaft een top 10-notering 
in 4 van de 5 belangrijke 
diversiteitsbenchmarks. Vier van deze 
benchmarks hebben betrekking op het 
Verenigd Koninkrijk en de 5e is een 
wereldwijde diversiteitsbenchmark

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

BT heeft een top 
10-notering in 3 van 
de 4 belangrijkste 
diversiteitsbenchmarks 
in het Verenigd 
Koninkrijk

BT heeft eentop  
10-notering in 4 
van de 5 grotere 
diversiteitsbenchmarks5

BT ontwikkelt volgend jaar een relevante 
financiële indicator voor diversiteit

Door een divers personeelsbestand te creëren, wordt sociale 
cohesie bevorderd.

Gezondheid en veiligheid: verzuim door 
ongevallen
Hoeveelheid verzuim door ongevallen 
uitgedrukt als een percentage per 
100.000 gewerkte uren met een 
cumulatief gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 0,186 gevallen per 
100.000 uur

0,281 gevallen per 
100.000 werkuren

0,238 gevallen per 
100.000 werkuren

0,188 gevallen per  
100.000 werkuren

BT gaat volgend jaar proberen relevante 
financiële meetwaarden te ontwikkelen, zodat 
de kosten van het bedrijf voor verzuim door 
ongevallen kunnen worden gepubliceerd

Gezondheid en veiligheid: 
ziekteverzuim
Percentage kalenderdagen verloren 
aan ziekteverzuim, uitgedrukt als een 
cumulatief gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 2,2% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

2,35% 2,43% 2,43% Kosten aan ziektegeld voor BT £ 58,1 m £ 84,7 m £ 89,8 m Door de verloren dagen te verminderen, worden de 
kosten voor de sociale gezondheidszorg verlaagd en de 
productiviteit verbeterd.

Leveranciers

Relaties met leveranciers
Een meetwaarde voor het algehele 
succes van de relatie van BT met haar 
leveranciers

Volgend jaar een beoordeling van 80% 
of meer behalen 

Nieuwe meetwaarde 
in 20088

Nieuwe meetwaarde 
in 20088

78% Totaal uitgegeven aan leveranciers £ 4 miljard £ 6,8 miljard £ 8,6 miljard Economisch multipliereffect van inkoop in 
toeleveringsketen.

89%

Ethisch verantwoord ondernemen 
Een meetwaarde voor de toepassing 
van de mensenrechtennorm op de 
toeleveringsketen van BT 6

Een follow-up van 100% binnen 
drie maanden bereiken voor alle 
leveranciers die worden aangewezen 
als een hoog of gemiddeld risico

230 risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

413 risico-evaluaties 
met een follow-up van 
100%

213 risico-evaluaties met 
een follow-up van 100%

Waarde van inkoopcontracten waarbij onze 
leveranciers ermee akkoord gaan dat wij 
met hen werken aan de verbetering van hun 
duurzaamheidsimpact9

Eerste 
meetwaarde in 

2008

Eerste 
meetwaarde in 

2008

£ 5,7 miljard
(66% van 

leveranciersuitgaven)

Levenskwaliteit, met name in opkomende economieën.

Samenleving 
verbeteren

Meetwaarde voor effectiviteit in de 
gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Een minimum van 82% bereiken Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

70% 79% Investering ter verbetering van de 
samenleving (financiering en ondersteuning 
in natura)

£ 21,3 m £ 21,8 m £ 22,3 m Het gemeenschapsprogramma van BT is gericht op 
communicatieve vaardigheden, ondersteuning van 
inzetbaarheid en sociale cohesie.

Investering ter verbetering van de 
samenleving

Een minimale investering handhaven 
van 1% van de winst vóór belasting

1,07% 1,05% 1,02%

Milieu

Broeikaseffect door CO2-uitstoot
Een meetwaarde van de impact van BT 
op klimaatverandering (alleen cijfers 
voor het Verenigd Koninkrijk)

Voor 2016 de CO2-uitstoot reduceren 
tot 80% onder het niveau van 1996

0,69m ton
57% onder het 
niveau van 1996 7

0,68m ton
58% onder het niveau 
van 1996 7

0,68m ton
58% onder het niveau van 
1996 7

Totale energiekosten 
(Benzine wagenpark + gas + olie + diesel voor 
back-upgeneratoren, enz.; alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£ 172 m £ 185 m £ 194 m Indirecte negatieve impact doet zich voor bij de productie 
van apparatuur en door energieverbruik op locaties van 
klanten. Positieve impact doet zich voor door de toepassing 
van ICT ter ondersteuning van een economie met een lage 
CO2-uitstoot.

Afval naar stortplaatsen en recycling
Een meetwaarde van het 
bronnengebruik van BT (alleen cijfers 
voor het Verenigd Koninkrijk)

Het aantal tonnen afval dat wordt 
afgevoerd naar stortplaatsen 
reduceren met 6%

59.665 ton naar 
stortplaatsen (58%)
42.340 ton 
gerecycled (42%)

54.921 ton naar 
stortplaatsen (58%)
40.007 ton gerecycled 
(42%)

42.822 ton naar 
stortplaatsen (54%)
36.937 ton gerecycled 
(46%)

Afvalinkomsten £ 3,23 m £ 4,48 m £ 6,7 m Verwerking van producten aan het einde van hun 
levenscyclus die op de markt worden verkocht. Nodig om 
veroudering te verminderen.Afvalkosten £ 7,97 m £ 5,15 m £ 7,27 m

Besparing op stortbelasting £ 0,76 m £ 0,84 m £ 0,89 m

Nettokosten afval(-ve) / winst (+ve) - £ 3,98 m £ 0,17 m £ 0,32 m

Digitale 
uitsluiting  
tegengaan

Percentage van de bevolking in het 
Verenigd Koninkrijk dat de afgelopen 
drie maanden geen internet heeft 
gebruikt

Het percentage mensen dat internet 
niet gebruikt voor 31 maart 2010 
terugbrengen tot 32,4% 

Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

36% 33% Inkomsten uit breedband £ 1.459 m £ 2.016 m £ 2.219 m Biedt toegang tot informatie, maakt extern 
werken mogelijk, stimuleert de economie van het 
informatietijdperk.

Integriteit
Meetwaarde voor ethische prestaties
Een meetwaarde voor onze vorderingen 
op het gebied van integer handelen

Verhogen tot 86% Nieuwe meetwaarde 
in 2007 4

84% 85% Ondersteuning van omzet (offertes voor 
klanten meteen duurzaamheidsaspect)

£ 1,3 miljard £ 1,8 miljard £ 2,2 miljard Het creëren van een sterke ethische cultuur, bijvoorbeeld 
door corrupte activiteiten zoals de betaling van 
steekpenningen te verbieden, zorgt voor een verbetering 
van een goed internationaal beleid.

5 Dit is inclusief het Schneider Ross Global Diversity Network voor de realisatie van de doelstelling voor 2007. 
6 Risico-evaluaties zijn gebaseerd op ingevulde vragenlijsten.
7  Cijfers zijn opnieuw berekend om rekening te houden met bijgewerkte Defra Company Reporting Guidelines (2007) (Bijlage 1)
8  Vraag gesteld in 2008:- Hoe zou u de relatie van uw bedrijf met BT beschrijven voor wat betreft de totale kwaliteit van de 

relatie? 78% gaf aan dat de relatie uitstekend of goed was. Raadpleeg de rapporten in het archief voor oudere meetwaarden.
9 Afgeleid van een statistisch representatief onderzoek van de leveranciers van BT.
10 Zie pagina 6 voor onze aanpak wat betreft de reductie van onze wereldwijde CO2-uitstoot.  BT Group plc  Veranderende wereld: duurzaamheid 2008    21
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