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Dit jaar richten we ons op twee thema’s. Eerst kijken we naar de 
impact van de huidige recessie op BT en de relatie met onze klanten, 
medewerkers, leveranciers en gemeenschappen. We zetten uiteen  
hoe we kosten terugdringen en onze klanten helpen dit ook te  
doen, zonder dat dit ten koste gaat van onze dienstverlening of  
een verantwoorde bedrijfsvoering. 
 In het tweede deel wordt uitgelegd hoe we ons voorbereiden  
op de kansen en risico's rond duurzaamheid op de lange termijn,  
zoals de klimaatverandering. Hierin wordt beschreven hoe wij bezig 
zijn BT om te vormen tot een bedrijf met een lage CO2-uitstoot  
en innovatieve producten en diensten ontwikkelen waarmee onze 
klanten hun schadelijke invloed op het klimaat kunnen reduceren. 

meer over onze rapportage 
Deze evaluatie geeft een overzicht van de belangrijkste elementen 
van onze verantwoorde en duurzame manier van werken en onze 
prestaties in het boekjaar 2009 (1 april 2008 t/m 31 maart 2009). 
Het bevat de visie van ons Leadership Panel, dat bestaat uit experts 
die BT adviseren over duurzaamheid en het wordt gecontroleerd door 
Lloyds Register Quality Assurance (LQRA) aan de hand van de Britse 
AA1000 Assurance Standard 2008 (zie pagina 15). De evaluatie kan 
in zes talen (Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans) 
worden gedownload van onze website www.bt.com/betterworld. 
 Ons online duurzaamheidsrapport bevat meer informatie, 
prestatiegegevens en case studies. Het is te vinden op  
www.bt.com/betterworld. Dit rapport volgt de Global Reporting 
Initiative Guidelines en bevat informatie met betrekking tot het 
Global Compact van de VN. 
 Wij hanteren een speciaal proces om te bepalen wat op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen de meest relevante 
en substantiële zaken zijn voor ons bedrijf en onze stakeholders.  
Zo kunnen we ons richten op rapportage van de juiste aspecten.  
De meest relevante zaken komen in deze evaluatie aan de orde. Andere 
belangrijke maar minder relevante zaken worden in het online rapport 
behandeld. Een uitleg van het proces waarmee de relevantie bepaald 
wordt is online beschikbaar. 

Als u dit symbool ziet, is er meer informatie beschikbaar in ons online 
rapport, www.bt.com/betterworld.
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Welkom bij de evaluatie van de 
duurzaamheidsprestaties van BT in 
het boekjaar 2009. Deze evaluatie is 
geschreven voor onze medewerkers, 
klanten, investeerders en analisten. 
Hierin wordt uitgelegd welke stappen 
we nemen om verantwoordelijk te 
werken en van BT een duurzamere 
onderneming te maken. 
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Dit is BT
BT is wereldwijd een van de meest vooraanstaande bedrijven voor communicatieoplossingen. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn wij de grootste aanbieder van communicatiediensten aan de 
particuliere en zakelijke markt. BT wordt gezien als een van de meest betrouwbare merken 
in het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd zijn we een belangrijke aanbieder van IT-netwerken 
aan overheidsinstellingen en multinationals. Onze klantenkring bestaat voor meer dan 25% 
uit bedrijven in de Fortune 500.

onze klanten en onze aandeelhouders 
staan centraal in alles wat we doen. 

15 miljoen     klanten
We hebben ongeveer 15 miljoen 
klanten, uiteenlopend van individuele 
klanten met één enkele telefoonlijn 
tot overheidsinstellingen en een aantal 
van ’s werelds grootste multinationals. 
We hebben meer dan één miljoen 
aandeelhouders, van individuele 
investeerders tot belangrijke 
institutionele beleggers.

  17%  
toename 'right First time' in 2009

We streven ernaar onze klanten altijd 
een uitstekende dienstverlening te bieden. 
Dienstverlening aan klanten is een van de 
belangrijkste waarden aan de hand waarvan 
we de bedrijfsprestaties bepalen. Centraal 
in de dienstverlening die we bieden staat 
ons streven het direct de eerste keer goed 
te doen (Right First Time) voor onze klanten.

omzet per bedrijfsonderdeel

omzet per klantsegment

onze oplossingen variëren van:

  Het leveren van één enkele particuliere 
telefoonlijn tot het verzorgen van 
wereldwijde IT-netwerkoplossingen 
voor grote multinationals

  Het ontwikkelen van telefoons voor 
ouderen en mensen met een beperking 
tot het aanbieden van superhoge 
breedbandsnelheden aan miljoenen 
klanten

  Het ontwikkelen van innovatieve 
telefoniepakketten voor particulieren 
en bedrijven tot het aanbieden van 
beheerde oplossingen die onze 
groothandelsklanten helpen bij 
het bedienen van hun klanten

  Het bieden van geavanceerde systemen 
voor videovergaderen en telepresence, 
tot het opzetten van de grootste 
oplossing voor tv on-demand in het 
Verenigd Koninkrijk

  Het mogelijk maken van online 
handelscommunities, waarmee klanten 
van Openzone toegang hebben tot 
draadloos breedband, overal ter wereld.

over Bt

onze organisatie

Wij bedienen onze diverse klantengroepen met vier klantgerichte 
bedrijfsonderdelen, die worden ondersteund door twee interne 
functionele business units. BT Retail, BT Wholesale en Openreach 
zijn voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk actief. BT Global Services 
biedt oplossingen in meer dan 170 landen over de hele wereld. 

Wij zijn van mening dat de manier waarop we georganiseerd zijn 
ons dichter bij onze klanten brengt, ons helpt het direct de eerste 
keer goed te doen en de klantervaring verbetert, terwijl het ons ook 
helpt de kosten te verlagen en de waarde voor onze aandeelhouders 
te verbeteren.

Netwerken en innovatie

 128 miljoen km     koperdraad

 £1,1 miljard     geïnvesteerd in innovatie

Wij hebben het meest uitgebreide vaste telefonienetwerk in 
het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 128 miljoen kilometer 
koperdraad en meer dan 11 miljoen kilometer glasvezel. 
We hebben plannen aangekondigd voor het aanleggen van een 
supersnel breedbandglasvezelnetwerk, dat vóór 2012 beschikbaar 
komt voor circa 40% van de huishoudens en bedrijven in het 
Verenigd Koninkrijk. 
Daarnaast beschikken we over een van de meest uitgebreide IP-
netwerken in de wereld, dat loopt van Europa tot Noord- en Zuid-
Amerika, het midden-Oosten, Afrika en Zuidoost-Azië. Ons mPLS-
netwerk biedt dekking en ondersteuning in meer dan 170 landen. 
In 2009 hebben we £1,1 miljard geïnvesteerd in onderzoek en 
ontwikkeling omdat we willen blijven innoveren. Hieronder valt 
alles van wetenschappelijk onderzoek tot de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten.

BT Global Services
41%

BT Retail
38%

BT Wholesale
16%

Openreach
5%

Groothandel/leverancier
25%

Particulier
23%

Zakelijk
12%

Grote bedrijven
40%

Bt Group

Bt Global services openreachBt WholesaleBt retail

Bt Design en Bt operate
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“ in het komende jaar zal onze nieuwe 
vrijwilligersstrategie eraan bijdragen 
dat nog meer van onze mensen zich 
gaan inzetten voor de gemeenschap. 
De voordelen daarvan komen ten goede 
aan Bt en onze charitatieve partners.” 

 BT zet zich al jaren in voor een verantwoordelijke en duurzame 
bedrijfsvoering. Onze positie is goed genoeg om de huidige storm 
te kunnen doorstaan en we zijn vastbesloten hiervoor manieren aan 
te wenden die onze waarden versterken in plaats van ondermijnen. 
Wij streven er onverminderd naar bij te dragen aan een betere, 
duurzamere wereld.
 Er is veel om trots op te zijn dit jaar, zoals dit rapport laat zien. 
Van onze inspanningen om onze klanten kwaliteit te bieden en 
de toegang tot ICT te verbeteren, tot onze vorderingen met het 
verkleinen van onze schadelijke invloed op het milieu. Via onze 
samenwerking met uNICEF bieden we duizenden minder bedeelde 
jonge mensen in Brazilië, China en Zuid-Afrika onderwijs, ICT- en 
communicatievaardigheden. Ons doel is ons gemeenschapswerk 
steeds meer wereldwijd aan te pakken, waarbij onze internationale 
aanwezigheid wordt weerspiegeld en meer BT-medewerkers overal 
ter wereld kunnen samenwerken om hun steentje bij te dragen. 
 Het verheugt mij dat onze inspanningen ook extern worden 
erkend. BT is voor het achtste opeenvolgende jaar uitgeroepen 
tot leider in de Dow Jones Sustainability Index voor de sector en 
kreeg de prestigieuze Queen’s Award for Enterprise in de categorie 
Duurzame Ontwikkeling. Ook zijn we onderscheiden met de 
Carbon Trust Standard voor het meten, beheren en verkleinen 
van onze CO2-uitstoot. 
 Deze onderscheidingen zijn een erkenning voor het harde werk, 
het inzicht en de betrokkenheid van de mensen in het hele bedrijf. 
Hun toewijding is gewoonweg inspirerend. 
 Het is me een genoegen persoonlijk de winnaars van de Chairman’s 
Awards te kunnen selecteren uit honderden BT-medewerkers die zich 
inzetten voor de gemeenschap. Ook ben ik trots op onze langdurige 

steun voor, en de betrokkenheid van onze mensen bij telefonische 
fondsenwervingscampagnes en liefdadigheidsacties bij rampen.  
In de loop van volgend jaar zal onze nieuwe vrijwilligersstrategie 
ervoor zorgen dat nog meer mensen betrokken zullen worden bij 
ons werk voor de gemeenschap, waarvan de voordelen ook uitstralen 
op BT en onze charitatieve partners. 
In deze onzekere tijden is het van wezenlijk belang dat wij al onze 
mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. met initiatieven als 
ons leer-werkprogramma willen we dat bereiken. Jonge mensen 
hebben de economie veel te bieden en BT steekt veel energie in het 
uitrusten van leerlingen met de juiste middelen voor succes in het 
innovatietijdperk. Daarnaast helpen we onze medewerkers bij het 
verwerven van nieuwe vaardigheden waarmee wij weer kunnen 
voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. 
 Wij streven naar een verbetering van onze rapportage en meer 
transparantie. Dit jaar hebben we onze niet-financiële prestatie-
indicatoren voor het eerst in ons jaarverslag opgenomen en zal 
deze evaluatie beschikbaar zijn in zes talen. Ik hoop dat deze 
veranderingen het imago van ons werk zullen verbeteren bij een 
breder publiek, overal ter wereld. 
 Op bepaalde gebieden kunnen we nog meer doen en ik ben me ervan 
bewust dat het komende jaar veel uitdagingen zal bieden. maar ik ben 
ervan overtuigd dat BT voor de lange termijn de juiste beslissingen 
neemt, die een meerwaarde bieden voor onze aandeelhouders en ten 
goede komen aan de maatschappij en het milieu.

sir michael rake
Voorzitter Raad van Bestuur
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Bericht van de voorzitter

verantwoorde bedrijfsvoering: essentiële mijlpalen 
maatschappelijk verantwoord ondernemen is ons niet vreemd. Wij zijn trots op de voortgang die we hebben geboekt en streven ernaar dit 
momentum de komende jaren vast te houden. 

1984 
Een team voor ouderen en 
gehandicapten opgericht dat 
de toegankelijkheid voor deze 
groepen moet bevorderen.

1936  
De eerste telefoon voor 
slechthorenden op de 
markt gebracht.

1986 
Sinds de oprichting hebben 
we de Britse kindertelefoon 
Childline gesteund met hulp bij de 
fondsenwerving, kantoorruimte 
en een gemakkelijk te onthouden 
nummer voor de hulplijn.

1991  
Ons systeem voor milieubeheer 
geïntroduceerd, waarvoor we 
nu een ISO14001-certificering 
hebben in zes landen.
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Het is een zwaar jaar geweest. De economische recessie heeft zijn 
sporen nagelaten bij bedrijven en particulieren overal ter wereld 
en de vooruitzichten voor de komende maanden zijn onzeker. maar 
we moeten ook vooruit kijken naar factoren die BT en onze klanten 
over vijf en tien jaar zullen beïnvloeden en ons nu op veranderingen 
voorbereiden, zodat we als een sterker bedrijf uit de recessie komen. 
 Gelukkig hoeven we niet te kiezen tussen wat goed is voor 
ons bedrijf en wat goed is voor de samenleving en de planeet. 
De oplossingen voor de klimaatverandering zullen niet eenvoudig 
zijn, maar onze bedrijfstak kan hierin een belangrijke rol spelen. 
Door communicatietechnologie te gebruiken om fysieke producten en 
diensten te vervangen door hun virtuele equivalenten en organisaties 
te helpen bij het in de gaten houden en terugdringen van hun 
energieverbruik kunnen kostenbesparingen en een gereduceerde  
CO2-uitstoot worden bereikt. 
 Wij hebben al een breed aanbod producten en diensten waarmee we 
onze klanten kunnen helpen duurzamer te leven en werken en kosten 
te besparen: van geavanceerde methoden voor videovergaderen tot 
onze energiezuinige telefoons voor thuis. Onze duurzaamheidsafdeling 
helpt bedrijven technologie te gebruiken waarmee zij overal in hun 
organisaties hun CO2-uitstoot kunnen verminderen. 
 Er zijn nog veel meer mogelijkheden op dit gebied en we willen 
iedereen bij BT er toe aanzetten daar over na te denken. Ons 
programma voor duurzaamheid helpt ons daarbij door milieu- 
en maatschappelijke overwegingen te incorporeren in onze 
productontwikkelingsprocessen. Zoals altijd moeten we beginnen 
bij begrijpen wat onze klanten nodig hebben en dan de technologie 
ontwikkelen waarmee ze dat kunnen bereiken op een goedkopere, 
simpelere, snellere en groenere manier. Onze breedbandinfrastructuur 
geeft ons een reële voorspong op de concurrentie.
 Dit onderwerp is niet nieuw voor BT: we dachten al na over onze 
eigen CO2-uitstoot lang voordat dit populair werd. Al meer dan 
een decennium ondernemen we stappen om ons energieverbruik 
te verminderen, te investeren in energievoorziening met een lage  
CO2-uitstoot en onze medewerkers en leveranciers daarbij te 
betrekken. Dit heeft ertoe geleid dat onze CO2-uitstoot in het 
Verenigd Koninkrijk sinds 1997 met 58% omlaag is gegaan en dat 
vorig jaar ruim 27.000 ton CO2 minder is uitgestoten. Nu zijn we in 
de gelegenheid de kennis die we hebben opgedaan met onze klanten 
te delen, zodat zij van de voordelen kunnen profiteren. 
 Onze prestaties en ambities moeten onze medewerkers, klanten 
en leveranciers het vertrouwen geven dat BT, zelfs in deze moeilijke 
tijden, goed is voorbereid op de toekomst. 

ian livingston
CEO

VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN

Verklaring van de CEO

“ Gelukkig hoeven we niet te kiezen 
tussen wat goed is voor ons bedrijf 
en wat goed is voor de samenleving 
en de planeet. De oplossingen voor de 
klimaatverandering zullen niet eenvoudig 
zijn, maar onze bedrijfstak kan hierin een 
belangrijke rol spelen.”

“ Wij hebben al een breed aanbod producten  
en diensten waarmee we onze klanten 
kunnen helpen duurzamer te leven 
en werken en kosten te besparen: 
van geavanceerde methoden voor 
videovergaderen tot onze energiezuinige 
telefoons voor thuis.”

1992  
Onze eerste doelstellingen voor 
CO2-reductie vastgelegd. We 
hebben onze CO2-uitstoot in 
het Verenigd Koninkrijk sinds 
1997 teruggebracht met 58%.

1998  
Vanaf het moment dat we zijn 
erkend volgens de Investors 
in People opleidingsstandaard, 
hebben we die standaard elk  
jaar weer hoog weten te houden.

2004  
Het destijds grootste contract 
ter wereld voor groene energie 
getekend.

2009 
Voor het achtste jaar op 
rij leider in de Dow Jones 
Sustainability Index voor 
de ICT-sector.
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Onze strategie

In de economische recessie kan technologie bedrijven helpen bij 
het besparen van kosten en het verbeteren van de productiviteit. 
Communicatietechnologie biedt veel potentiële voordelen door meer 
personen en gemeenschappen deel te laten nemen aan de wereldwijde 
economie en door inspanningen die klimaatverandering aanpakken 
te ondersteunen.  
 Het is onze taak de beste technologie te bundelen in oplossingen 
waar onze klanten, de samenleving en het milieu van kunnen profiteren. 
Communicatietechnologie kan het milieu en de maatschappij ook 
schade toebrengen en wij werken met programma’s om die schade 
te beperken. 

Communicatie heeft de wereldhandel 
en de manier waarop miljoenen mensen 
overal ter wereld wonen en werken 
ingrijpend veranderd. 

onze focus
Wij streven ernaar BT een betere onderneming te maken en 
de aandeelhouderswaarde te vergroten door onze strategische 
prioriteiten beter, sneller en goedkoper na te komen.

Onze prioriteiten zijn:

 uitstekende dienstverlening bieden

  Bouwen aan toekomstige netwerken

  Flexibeler worden.

onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen  
We hebben onze strategie voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen nog eens onder de loep genomen, zodat we er zeker 
van kunnen zijn dat deze een goede afspiegeling vormt van de 
actuele zakelijke doelstellingen en de behoeften van onze klanten, 
medewerkers, aandeelhouders en gemeenschappen.
 Dit bevestigde nogmaals ons streven naar een verantwoorde en 
duurzame bedrijfsvoering en heeft onze focus sterker gericht op drie 
prioriteiten. In onderstaande tabel wordt onze strategie uiteengezet.

onze doelstelling
zakendoen op een manier waar Bt, onze klanten, de samenleving en het milieu beter van worden 

 Onze maatschappelijke 
verplichtingen nakomen 

 Duurzaamheid verder 
integreren in ons bedrijf 

 Investeren in de samenleving 
op een manier die past bij onze 
internationale aanwezigheid

 De talenten en de passies van 
onze mensen benutten

 
  Ethisch zakendoen volgens 
“The Way We Work”, onze 
zakelijke gedragscode 

 Het goed doen voor onze klanten 
op gebieden als dienstverlening, 
toegankelijkheid, privacy en 
gegevensbescherming

 Ondersteuning van 
onze mensen en de 
gemeenschappen waarin 
we werken

 Garanderen dat onze leveranciers 
strenge normen hanteren op 
gebieden als productbeheer 
en mensenrechten

 Onze CO2-uitstoot terugdringen en onze 
milieuprestaties verder verbeteren

 Samenwerken met onze partners in de 
gemeenschap aan een verbetering van 
communicatie- en ICT-vaardigheden

 Winstgevende producten en oplossingen 
ontwikkelen waar mensen, economieën 
en het milieu van profiteren 

Dat willen we bereiken door:

We streven naar:

onze focus ligt op: 
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risico's en kansen beheren 
In ons risicoregister kwantificeren we de belangrijkste maatschappelijke, 
milieu- en ethische risico’s die BT loopt. Dit register wordt tweemaal per 
jaar geactualiseerd en jaarlijks door de Raad van Bestuur beoordeeld. 
In 2009 hebben we geen nieuwe risico’s ontdekt die wezenlijke 
financiële gevolgen zouden kunnen hebben voor ons bedrijf. 

Onze belangrijkste risico's zijn:

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

 De invloed van klimaatverandering (beperking en aanpassing). 

  Effect van diversiteitsbeleid op relaties tussen medewerkers en 
op dienstverlening aan klanten.

   Gezondheids- en veiligheidsrisico's voor medewerkers en het 
publiek die te maken hebben met activiteiten van BT.

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

 Onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen. 

We evalueren deze risico’s en onze maatregelen voor het beperken en 
beheersen ervan voortdurend. We achten geen van deze risico’s groot 
genoeg om in het risicoregister te worden opgenomen.  

We maken gebruik van een kansenplattegrond. Hierop staan 
enkele van onze bestaande en potentiële producten en diensten 
die duurzaamheidsvoordelen opleveren plus hoe aantrekkelijk deze 
producten en diensten zijn voor de markt. Dit jaar hebben we onze 
aandacht voornamelijk gericht op kansen voor een economie met 
een lage CO2-uitstoot.

hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen  
We hebben een aantal wijzigingen aangebracht in de manier 
waarop wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
We hebben nu vier leadershipteams en een onafhankelijk 
adviespanel. Ons Committee for Responsible and Sustainable 
Business is een bestuurscommissie die wordt voorgezeten door 
Sir michael Rake. Deze commissie bepaalt onze strategie voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De commissie bestaat 
uit drie leden uit de raad van commissarissen, drie onafhankelijke 
leden en een aantal directieleden. De andere drie leadershipteams 
worden voorgezeten door Gavin Patterson, CEO van BT Retail, mike 
Galvin, managing Director bij 21st Century Customer Experience 
en John Petter, managing Director van onze consumententak. 
BT beschikt al jaren over een onafhankelijke managementpanel, dat 
wordt voorgezeten door Jonathon Porritt, zodat onze bedrijfsvoering 
en strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 
voortdurend worden onderworpen aan een kritische blik en advies 
van een groep experts die niet schromen kanttekeningen te plaatsen 
en hun visie te geven. De visie van dit panel staat op pagina 14 van 
deze evaluatie. 

Belangrijke risico’s
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Kansenplattegrond voor een co2-arme economie

VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN
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Verantwoord financieel management

VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN

Verantwoorde bedrijfsvoering in mindere tijden

De crisis in de financiële sector heeft het belang aangetoond van 
krachtig bestuur en verantwoord financieel management. Gedurende 
2009 hebben we stappen ondernomen om:

  een duidelijker beeld te geven van de prestaties van onze 
verschillende bedrijfsonderdelen en de verantwoording te verbeteren.

  op verantwoorde wijze ons totale personeelsbestand te verkleinen, 
met inbegrip van extern ingehuurde krachten en werknemers van 
BT, zie pagina 8. 

  Na een beoordeling van de salarissen, de marktomstandigheden 
en gesprekken met onze vakbonden, zullen de salarissen dit jaar niet 
worden verhoogd voor onze werknemers, ook niet voor de directie.

Het is een zwaar jaar geweest. 
De kredietcrisis, de crisis bij de 
banken en de daaruit voortvloeiende 
wereldwijde recessie hebben bedrijven 
overal ter wereld getroffen.  
De vooruitzichten blijven onzeker. 

We hebben onze dienstverlening aanzienlijk verbeterd gedurende 
het afgelopen jaar. De winstgevendheid van BT Global Services 
heeft echter een significante daling laten zien, die werd veroorzaakt 
door een combinatie van hogere kosten, het te lang uitblijven van 
initiatieven om kosten te verlagen en de verslechterende economische 
toestand. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Bestuur heeft 
moeten concluderen dat de winstvoorspellingen uit enkele van onze 
grotere contracten waarschijnlijk niet gehaald zullen worden. We zijn 
momenteel bezig de kosten aan te pakken, ons meer te richten op 
de winstgevendheid van nieuwe contracten en tekortkomingen in 
de levering aan bestaande klanten te minimaliseren.
 Wij zijn een grote werkgever, klant en leverancier. meer 
dan een miljoen beleggers bezitten aandelen BT. Het is onze 
verantwoordelijkheid door te gaan en dat zo winstgevend mogelijk 
te doen. De focus binnen het hele bedrijf ligt op het omlaag brengen 
van de kosten en het verbeteren van de efficiency. 
 We realiseren ons dat onze reputatie essentieel is voor ons succes 
op de lange termijn. We moeten ons ervan verzekeren dat we 
zorgvuldig omgaan met de veranderingen die we doorvoeren en 
op een manier die onze waarden versterkt in plaats van ondermijnt. 
Ook zetten we onze creativiteit en innovatie in voor het vinden van 
nieuwe oplossingen die een positief verschil maken voor onze klanten, 
medewerkers en gemeenschappen. Als we dit voor elkaar krijgen, 
zullen we sterker uit de recessie komen. 

sterke waarden 

Onze zakelijke gedragscode, “The Way We Work”, definieert onze 
verwachtingen van en onze betrokkenheid bij onze klanten, 
werknemers, aandeelhouders, partners, leveranciers en lokale 
gemeenschappen. Al onze medewerkers kennen onze waarden 
en zakelijke principes. Zij kunnen vermoedelijke inbreuk op de 
gedragscode vertrouwelijk melden per telefoon of e-mail. Dit jaar 
hebben we beleidsregels voor anti-corruptie en -omkoping, giften 
en uitnodigingen opgesteld en gecommuniceerd.

Beheer van onze pensioenfondsen 

Pensioenfondsen krijgen te maken met fondsentekorten, die 
voornamelijk te wijten zijn aan het feit dat mensen langer leven na hun 
pensionering, de prestaties van de wereldwijde aandelenmarkten, lagere 
rentetarieven en de kosten van toenemende wet- en regelgeving. 
Dit jaar hebben we onze pensioenregelingen voor het Verenigd 
Koninkrijk eens nader onder de loep genomen, waarbij we onze erkende 
vakbonden, onze medewerkers en de beheerder van het BT Pension 
Scheme hebben geraadpleegd over een aantal wijzigingen. We hopen 
dat deze veranderingen onze pensioenregelingen duurzamer maken 
en tegelijkertijd voor de werknemers flexibiliteit en keuzemogelijkheden 
blijven bieden. Zie ons jaarverslag voor nadere informatie. De 
financiering van het BT Pension Scheme wordt op regelmatige basis 
beoordeeld en in het geval van tekorten wordt met de beheerder een 
bijdrageschema afgesproken met als doel de pensioenen uit te kunnen 
betalen op het moment dat onze werknemers daar recht op krijgen.  
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het goed doen voor onze klanten

Al onze klanten krijgen met de recessie te maken: van consumenten tot 
kleine bedrijfjes, grote ondernemingen en overheden. Wij proberen 
onze klanten tijdens deze periode te ondersteunen door:

  De allerbeste dienstverlening te bieden en het direct de eerste keer 
goed te doen.

  Innovatieve producten en diensten te bieden, waaronder producten 
en diensten die onze klanten helpen hun kosten te verlagen. 

  Duidelijk te zijn over onze prijzen en onze klanten meerwaarde 
te bieden. 

Wanneer we het goed willen doen voor onze klanten betekent dat 
ook dat we onze aandacht richten op diverse maatschappelijke 
onderwerpen, zoals privacy, inhoudstandaarden en toegankelijkheid. 

onze kijk op dienstverlening
Door de efficiency te verbeteren, kunnen we het aantal fouten 
verminderen, kosten besparen en de klanttevredenheid naar een hoger 
niveau brengen. De klanttevredenheid meten we in het hele bedrijf 
aan de hand van 'Right First Time'-criteria en we hebben ons tot doel 
gesteld onze score met 24% te verhogen in 2009. We hebben een 
toename bereikt van 17%, na de verbetering met 9% die we vorig 
jaar hebben behaald. Volgend jaar willen we verdere verbeteringen 
realiseren.
 Bij BT Retail is de tevredenheid van onze klanten over onze 
medewerkers in 2009 toegenomen met 32%. De cursus voor 
klantenservicemedewerkers heeft de tijd die het duurt om een 
vraag van een klant op te lossen met meer dan 60% omlaag gebracht. 
We weten dat ons nog veel te doen staat en we investeren dan ook in 
intelligente controle- en diagnosesystemen, die ons kunnen helpen 
problemen te herkennen en op te lossen, zodat klanten minder vaak 
contact met ons hoeven te zoeken. 

investeren voor de toekomst 
Informatie- en communicatietechnologie speel een belangrijke rol 
in internationale economische activiteiten, productiviteit en kwaliteit 
van leven. Wij blijven investeren in technologie, zodat onze klanten 
verzekerd zijn van toegang tot de producten en diensten die zij nodig 
hebben. 
 Tegen het voorjaar van 2012 willen we 10 miljoen huishoudens 
in het Verenigd Koninkrijk voorzien van supersnel breedband. 
We investeren £1,5 miljard in dit programma, dat ten goede komt 
aan BT, onze klanten en de Britse economie. Dit is afhankelijk van de 
vraag of we een goede ROI behalen. Supersnel breedband draait op 
ons 21st Century Network, ons geavanceerde wereldwijde platform. 
BT heeft in 2009 circa £1,1 miljard geïnvesteerd in onderzoek en 
ontwikkeling. 

Duidelijkheid over onze prijzen
met heldere, transparante prijzen hebben klanten beter inzicht in hun 
kosten. In de loop van het jaar hebben we het een en ander verbeterd 
op dit vlak. 
 Onze consumenten in het Verenigd Koninkrijk kunnen nu 
bijvoorbeeld profiteren van gratis bellen naar 0870- en 0845-
nummers binnen hun belbundel. Een telefoonlijn kan essentieel zijn 
en het is ons streven mensen met een laag inkomen hiervan gebruik 
te laten maken. BT Basic, ons pakket voor consumenten die zich 
anders geen telefoon kunnen veroorloven, wordt nu gebruikt door 
200.000 mensen overal in het Verenigd Koninkrijk. 
 Voor kleine bedrijven hebben we de prijs van onze zakelijke 
breedbandpakketten omlaag gebracht met maar liefst 35% en hebben 
we een korting van maar liefst 34% kunnen aanbieden op ons BT Talk 
Time mobile-pakket.
 De prijzen voor klanten van BT Wholesale en Openreach zijn 
gepubliceerd op de respectievelijke websites. 

Bescherming van de privacy van de klant
Privacy- en gegevensbescherming worden steeds belangrijker 
voor grote en kleine klanten. Ons uitgebreide privacybeleid 
is beschikbaar op onze website. Iedereen bij BT, van de CEO 
tot tijdelijke medewerkers, is verplicht elke drie jaar een cursus 
gegevensbescherming te volgen.
 Wij leveren producten en diensten die onze klanten helpen gegevens 
en privacy te beschermen. Van de beveiligingsvoorzieningen in al onze 
breedbandpakketten, de PC Security Check en ons Internet Security 
Pack voor zakelijke klanten tot de volledige beheerde Security Services 
voor onze grootste klanten.
 De veiligheid van kinderen online is aan ander belangrijk onderwerp 
voor BT en onze klanten. We werken samen met de ICT-sector en de 
overheid aan een aantal initiatieven op dit vlak, waaronder het uK 
Council for Child Internet Safety (www.dcsf.gov.uk/ukccis). 

VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING IN mINDERE TIJDEN

ideeën in beweging

We introduceren nieuwe producten en diensten die onze klanten 
helpen hun kosten te beheersen en flexibeler te werken.  
Recente voorbeelden hiervan zijn:

  intelligent virtual private Network: in maart 2009 
geïntroduceerd in meer dan 170 landen. met deze oplossing 
kunnen internationale organisaties de prestaties van hun  
IT-netwerk en zakelijke toepassingen beheren en verbeteren, 
terwijl de technische en operationele kosten lager worden.

  Bt Fon: onze klanten kunnen hun Wi-Fi thuis delen en in ruil 
daarvoor krijgen zij gratis toegang tot Wi-Fi van andere leden 
van de Fon-community en de Wi-Fi-hotspots van BT Openzone. 
BT Openzone en BT Fon bieden onze klanten gezamenlijk de 
mogelijkheid online te gaan op meer dan 130.000 locaties  
in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en op meer dan 50.000 
plaatsen in de rest van de wereld via onze roaming partners.

  homeshoring: hiermee kunnen organisaties virtuele 
contactcenters exploiteren, waarbij werknemers thuis werken. 
Zo worden kosten, arbeidsverzuim en personeelsverloop 
omlaag gebracht. We gebruiken deze oplossing in ons eigen 
conferencingbedrijf in de Verenigde Staten, waarbij werknemers 
hun eigen roosters kunnen kiezen en BT de hoeveelheid 
personeel beter kan afstemmen op de feitelijke hoeveelheid 
telefoongesprekken.
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ondersteuning van onze mensen

VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING IN mINDERE TIJDEN

We hebben rond de 105.000 mensen direct in dienst en nog eens 
42.000 indirect, waaronder uitzendkrachten en onderaannemers, zodat 
we in totaal kunnen beschikken over circa 147.000 arbeidskrachten. 
 De stappen die we zetten ter verbetering van de efficiency en 
om het direct de eerste keer goed te doen, houden in dat we in 
bepaalde onderdelen van ons bedrijf minder mensen nodig hebben. 
Veranderingen in technologie, werkwijzen en de soorten producten 
en diensten die we leveren, zijn ook van invloed op de vaardigheden 
en expertise die we nodig hebben. Daarom hebben we het totaal aan 
arbeidskrachten teruggebracht met ongeveer 15.000. We verwachten 
een verdere afname met een vergelijkbaar aantal in 2010.
 We proberen het verlies aan banen onder BT-werknemers tot een 
minimum te beperken. Ons Transition Centre helpt BT-mensen die door 
deze veranderingen getroffen zijn met herscholing en het zoeken naar 
nieuw werk binnen BT of elders. Een groot deel van de afname van de 
totale hoeveelheid arbeidskrachten is bereikt door uitzendkrachten en 
werknemers van onderaannemers te vervangen door mensen uit het 
Transition Centre.
 Ons Career Corridors-programma biedt training en ondersteuning 
met behulp waarvan werknemers hun vaardigheden en mogelijkheden 
kunnen beoordelen en hun sollicitatietechnieken leren verbeteren door 
middel van workshops, een-op-een-coaching en internethulpmiddelen. 
We werken ook samen met een wervingsbureau om werknemers te 
helpen bij het vinden van werk buiten BT, door het helpen ontwikkelen 
van hun vaardigheden. 
 Ons doel is meer BT-mensen te betrekken bij ons werk voor goede 
doelen en andere vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. 
Hier profiteert de organisatie van en werknemers kunnen ervaring 
en vaardigheden opdoen. 
 Veranderingen en onzekerheid kunnen slecht zijn voor het moreel. 
Onze index voor betrokkenheid van werknemers meet het succes van 
BT’s relatie met de eigen werknemers, op basis van de resultaten van 
onze werknemersenquête. We scoorden dit jaar 3,61 op een schaal van 
5, ten opzichte van 3,60 vorig jaar. Dit jaar zijn we begonnen elke drie 
maanden enquêtes te houden onder een kwart van onze werknemers, 
in plaats van een jaarlijkse enquête voor alle werknemers. Het verheugt 
ons dat er ondanks aanzienlijke veranderingen in het bedrijf, toch nog 
een marginale verbetering in de score is te zien. We zullen hard werken 
aan verdere verbeteringen in het komende jaar.

Diversiteit en participatie
Ons klantenbestand is internationaal en divers. Om aan hun 
behoeften te voldoen, moeten we overal ter wereld de beste 
mensen werven en een werkplek creëren waar alle werknemers 
het beste uit zichzelf kunnen halen. We hanteren al jaren een beleid 
voor gelijke kansen, voor eerlijke beloning en tegen intimidatie, 
en nemen initiatieven om de diversiteit te bevorderen, zoals in ons 
mentorprogramma voor afgestudeerde nieuwe werknemers. In 
2009 was 22% van ons personeelsbestand vrouw en werd 21% van 
de 400 topmanagementfuncties bekleed door vrouwen. Ons beleid 
inzake flexibel werken en onze communicatieoplossingen maken 
het mogelijk dat een groot aantal verschillende mensen voor BT 
kunnen werken, waaronder ouders, mantelzorgers en mensen met 
een beperking. Het verheugt ons dat 96% van de vrouwen na hun 
zwangerschapsverlof terugkeert naar een baan bij BT.

Gezondheid en veiligheid
De gezondheid en veiligheid van onze werknemers vormen een 
belangrijke verantwoordelijkheid. In 2009 waren er 0,160 verzuimuren 
door ongevallen per 100.000 gewerkte uren, vergeleken met 0,188 
vorig jaar en een doelstelling van 0,186. We hebben 2,17% van de 
kalenderdagen verloren aan ziekteverzuim, terwijl de doelstelling  
2,2% was.

BT koopt in bij duizenden leveranciers, veel in ontwikkelingseconomieën. 
We streven ernaar dat al onze leveranciers een hoge standaard hanteren 
op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het 
milieu. We beheren de toeleveringsketen al langere tijd zodanig dat 
we potentiële leveranciers kunnen beoordelen, hun prestaties kunnen 
volgen en hen kunnen begeleiden bij het verbeteren van standaarden.
  In 2009 hebben we op locatie 27 beoordelingen uitgevoerd 
van leveranciers met een hoog of gemiddeld risico. De problemen 
die het meest werden aangetroffen tijdens deze beoordelingen 
hadden betrekking op de gezondheid en veiligheid, het welzijn 
van werknemers en de werktijden. We hebben de resultaten van 
deze beoordelingen besproken met de leveranciers en houden 
hun vorderingen in de gaten door middel van vervolgrapportages, 
beoordelingsgesprekken en, in sommige gevallen, een nieuw bezoek. 
 Samen met leveranciers werken we aan het meenemen van 
energiezuinigheidsoverwegingen in onze aankoopbeslissingen. 
Hiertoe hebben we 63 leveranciers beoordeeld op hun activiteiten 
om klimaatverandering tegen te gaan.

samenwerken met onze leveranciers 
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    0,160
verzuim door ongevallen
Een verbetering ten opzichte van de 0,188 uren van vorig jaar

VERANTWOORDE BEDRIJFSVOERING IN mINDERE TIJDEN

investeren in onze gemeenschappen 

   3,61 van de 5
score voor betrokkenheid van medewerkers 
De score is gebaseerd op regelmatige enquêtes onder onze 
werknemers

   £25 miljoen
onze investeringen in de samenleving
Onze tijd, geld en bijdragen in natura bedragen samen 1%  
van de winst vóór belasting

In 2009 hebben we £25 miljoen uitgegeven in tijd, geld en bijdragen in natura 
aan activiteiten met een maatschappelijk doel. meer dan 3.000 werknemers 
hebben zich als vrijwilliger opgegeven bij scholen, liefdadigheidsinstellingen 
en andere maatschappelijke organisaties. De tijd, de expertise en het geld dat we 
doneren passen bij onze strategie voor duurzaam ondernemen, die tot doel heeft 
de vaardigheden en het gebruik van technologie te doen toenemen, onze mensen 
te motiveren en onze reputatie te verbeteren. De kwaliteit van ons programma 
voor investeringen in de samenleving wordt onafhankelijk geëvalueerd. 
We hebben dit jaar een score van 91% behaald terwijl onze doelstelling 82% 
was. Dit is te danken aan een verbeterd programmamanagement en een betere 
afstemming op onze mVO-doelstellingen.
 We streven ernaar jaarlijks minstens 1% (in geld, tijd en bijdragen in natura) 
van de winst vóór belasting te blijven investeren in gemeenschaps- en 
milieuprogramma’s, ondanks het huidige economische klimaat. Onze strategie 
is meer BT-medewerkers te betrekken bij het helpen van de samenlevingen waarin 
wij werken. Hiermee neemt verhoudingsgewijs het aandeel van onze investering 
in de samenleving in tijd toe. 
 Onze charitatieve partners het afgelopen jaar waren onder meer Childline, 
Comic Relief, Disasters Emergency Committee (actie voor Gaza) en het Britse Rode 
Kruis. Ook ondersteunen wij een aantal scholingsprojecten en stellen wij op onze 
website middelen ter beschikking aan mensen die met kinderen werken. Zo’n 
45.000 mensen hebben zich tot nu toe geregistreerd op onze site en ons laatste 
boek, het Communication Cookbook wordt op bijna 5.000 scholen gebruikt. BT 
steunde Katha, een goed doel dat sinds 2001 kinderen opleidt in de armste delen 
van Delhi. Bijna 15.000 kinderen hebben nu ICT-vaardigheden en meer dan 
13.000 hebben ook een baan gevonden in die branche. Wij bieden ondersteuning 
en assistentie voor Katha’s groei en verzorgen in 2009 een bijeenkomst in het 
Verenigd Koninkrijk voor deze liefdadigheidsinstelling, onder leiding van onze 
commissaris Patricia Hewitt mP en Sir michael Rake. 
 Veel van onze programma’s voor investeringen in de samenleving dragen 
bij aan het verbeteren van vaardigheden en toegang tot communicatiekanalen. 
Hiervoor werken we onder andere samen met uNICEF in het programma 
Inspiring Young minds, dat minder bedeelde kinderen in Zuid-Afrika, Brazilië 
en China onderwijs, technologie en communicatievaardigheden biedt. Ons 
nieuwe samenwerkingsverband met de Football Foundation, Communicating 
for Success, wil sport inzetten om digitale uitsluiting te helpen verminderen en 
communicatievaardigheden in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. BT en de 
Football Foundation hebben elk £500.000 geïnvesteerd in dit programma.
 We zijn tot de conclusie gekomen dat het handhaven van een prestatie-
indicator voor digitale participatie die voornamelijk is gericht op de Britse 
markt, ons niet langer past. BT heeft samen met de overheid, de ICT-sector en 
maatschappelijke organisaties aanzienlijk geïnvesteerd in een vrijwel universele 
beschikbaarheid van breedband en ICT-vaardigheden in het Verenigd Koninkrijk. 

Wij blijven doelstellingen formuleren voor onze programma’s voor 
digitale participatie met partnerorganisaties die gemeenschappen 
helpen vaardigheden te verwerven en verbeteren en toegang te krijgen 
tot communicatietechnologie, zowel in het Verenigd Koninkrijk als 
internationaal. Ook zullen we onze medewerkers proberen te betrekken 
bij de realisatie van deze programma’s en zullen we onze vorderingen 
communiceren.

rampenplannen
Bij noodgevallen of rampen is telecommunicatie van essentieel belang voor 
het leveren van onmisbare diensten. We beschikken over rampenplannen 
die verzekeren dat onze klanten, waaronder overheden, openbare 
instellingen en hulpdiensten, in staat zijn te communiceren, zelfs onder 
extreme omstandigheden. Hieronder vallen noodcentrales voor mobiele 
telefonie die de communicatiediensten kunnen herstellen binnen enkele 
uren na een incident dat schade heeft toegebracht aan het netwerk.
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VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN

Duurzame kansen voor BT

In de komende decennia zullen 
veranderingen in de samenleving 
en het milieu de manier waarop we 
wonen en werken vorm gaan geven. 
Globalisering, klimaatverandering, 
armoede, vergrijzing en de groei van 
ontwikkelingsmarkten zullen met 
name belangrijk worden. Het effect 
op bedrijven en gemeenschappen zal 
waarschijnlijk veel groter zijn dan die 
van de huidige recessie. 

Het onderzoek naar en begrip van klimaatverandering ontwikkelt 
zich snel. De inspanningen om tot een CO2-arme economie te komen, 
brengen hogere kosten, extra belastingen en meer wetgeving met 
zich mee waar bedrijven overal ter wereld mee te maken zullen 
krijgen. maar er zullen zich ook nieuwe zakelijke kansen voordoen 
voor degenen die producten en diensten kunnen bieden met een 
lage CO2-uitstoot. 
 De communicatiesector kan een belangrijke rol spelen bij het 
inspringen op nieuwe maatschappelijke en zakelijke behoeften 
en bij de ondersteuning van de wereldwijde inspanningen om de 
klimaatverandering aan te pakken. maar de sector moet ook iets 
doen aan de eigen invloed op het klimaat, die momenteel rond de 
2% van de wereldwijde CO2-uitstoot bedraagt. In 2008 waren we 
mederedacteur van het SmART 2020-rapport, dat werd gepubliceerd 
door het Global e-Sustainability Initiative en The Climate Group, 
die concludeerden dat een slimmer gebruik van ICT de wereldwijde  
CO2-uitstoot tegen 2020 kan helpen verlagen met 15%.

Er zijn investeringen nodig om de CO2-uitstoot van bestaande 
producten en diensten te reduceren en voor de ontwikkeling van 
nieuwe ICT-oplossingen, waarmee organisaties en privépersonen 
minder energie verbruiken. 

Wij bereiden ons nu voor op deze veranderingen door:

  De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten waarmee onze 
klanten de CO2-uitstoot kunnen verlagen.

  Het gebruik van communicatietechnologie om tegemoet te komen 
aan maatschappelijke behoeften.

  Integratie in onze kernactiviteiten en productontwikkelingsprocessen. 

  Het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot en onze medewerkers, 
klanten en leveranciers te stimuleren dit ook te doen.

Wij zijn van mening dat wij door onze leidende positie waardevolle 
expertise kunnen opdoen, een gerenommeerde reputatie kunnen 
opbouwen en ervoor kunnen zorgen dat we nieuwe kansen benutten 
wanneer die zich voordoen. Ons streven naar een lager energieverbruik 
en een beter ecorendement zal ons ook helpen onze doelstellingen 
voor financiële efficiency te behalen. 
 De recessie heeft geen invloed op onze doelstellingen voor de 
lange termijn. Wel beperken we onze uitgaven op bepaalde gebieden. 
Zo richten we onze energiebesparingen bijvoorbeeld op projecten die 
een verminderde CO2-uitstoot bieden, zonder dat hiervoor een grote 
kapitaalinvestering nodig is, hetgeen er weer voor zorgt dat wij een 
duurzamer bedrijf worden. 
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We onderzoeken nieuwe toepassingen van technologie voor andere 
sociale en duurzame trends. Er zouden bijvoorbeeld mogelijkheden 
kunnen zijn technologie in te zetten in de zorgsector ter ondersteuning 
van de patiëntenzorg. BT en Liverpool Direct Ltd (LDL) werken samen 
met de gemeenteraad van Liverpool en Liverpool Primary Care Trust 
aan verbetering van de steun voor ouderen en kwetsbare mensen in de 
samenleving. Er is een activiteit- en thuiscontrolesysteem ontwikkeld 
dat slimme real-time alarmsignalen afgeeft bij situaties als vallen, 
brand, overstromingen, koolmonoxide- of gaslekken, inbraken of 
zwendelaars aan de deur. Speciale sensoren bespeuren mogelijke 
problemen en waarschuwen medewerkers van een 24-uurscentrale, 
die de benodigde assistentie kunnen organiseren, zoals het bellen van 
een mantelzorger of de hulpdiensten. 
 In samenwerking met AccountAbility hebben we onderzocht 
hoe communicatietechnologie kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van ontwikkelingsmarkten, door het mogelijk maken van  
business-to-business-activiteiten. Het rapport is beschikbaar  
op www.accountability21.net. 

toegankelijkheid
Ons Centre of Excellence voor Inclusive Design werkt nauw samen 
met productontwerpers om toegankelijkheidsvoorzieningen op te 
nemen in al onze producten. Zo kunnen meer mensen profiteren 
van communicatietechnologie en kunnen wij ons klantenbestand 
verder uitbreiden. Dit jaar hebben we een nieuwe website voor 
tekstcommunicatie gelanceerd (www.textrelay.org) voor doven, 
slechthorenden en mensen met een spraakstoornis, die informatie 
bevat over de verschillende typen tekstcommunicatie in een 
toegankelijke opmaak. Onze Inclusive Design Toolkit, die is ontwikkeld 
in samenwerking met het Engineering Design Centre van Cambridge 
university, maakt nu deel uit van ontwerpopleidingen aan vele 
universiteiten overal ter wereld. 

inspelen op sociale behoeften

We zijn bezig de energiezuinigheid van onze bestaande producten te 
verbeteren en nieuwe oplossingen te introduceren die klanten helpen 
hun CO2-uitstoot te verminderen. 
 Wij streven ernaar de energiezuinigheid van ons gehele assortiment 
telefoons voor thuis te verbeteren. Wij schatten dat dit voor onze 
klanten leidt tot een algehele jaarlijkse reductie in CO2-uitstoot van 
rond de 50.000 ton.
 Onze Global Services Sustainability Practice helpt klanten uit de 
zakelijke en publieke sector bij het terugdringen van hun CO2-uitstoot 
met behulp van communicatieoplossingen. met behulp van de Carbon 
Impact Assessment kunnen klanten hun CO2-uitstoot berekenen 
en mogelijkheden herkennen voor het reduceren hiervan door het 
samenvoegen van datacenters, programma’s voor samenwerking 
en werken op afstand en andere IT-netwerkoplossingen. Dit jaar 
hebben we een instrument voor de beoordeling van de duurzaamheid 
beschikbaar gesteld aan onze BT Wholesale-klanten en BT Retail heeft 
een online programma gelanceerd voor onze klanten uit het midden- 
en kleinbedrijf.
 Kansen voor de toekomst, waaronder thin client-oplossingen 
(computersystemen die minder energie verbruiken door de software 
en verwerkingscapaciteit op een centrale server te plaatsen, in plaats 
van op afzonderlijke pc’s) en energiebeheer, worden onderzocht.

Klanten helpen co2-uitstoot te verlagen

DuuRZAmE KANSEN VOOR BT

Productprofiel

mede dankzij onze oplossingen voor telefonisch en videovergaderen 
kon BT vorig jaar £47 miljoen aan reisgerelateerde kosten besparen 
en bijna 9.000 ton CO2-uitstoot voorkomen. Onze klanten varen 
er ook wel bij. Tesco heeft bijvoorbeeld de vergaderoplossingen van 
BT gebruikt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen met 2.446 ton  
per jaar, de reiskosten te verlagen met meer dan £14 miljoen per 
jaar en de productiviteit van het personeel te verhogen met 18%. 
We verwachten dat nog meer klanten kunnen profiteren naarmate 
het gebruik van onze nieuwe oplossing voor videovergaderen 
toeneemt. 

De vergaderoplossingen vormen een belangrijke commerciële kans 
voor BT. We zijn nu ’s werelds grootste aanbieder van oplossingen 
voor videovergaderen en een van de grootste leveranciers van 
telefonische vergaderoplossingen, met onder onze klanten 68% 
van de bedrijven uit de FTSE 100-lijst.

Productprofiel

Onze Freestyle 710- en 750-draadloze telefoons, die we op de 
markt hebben gebracht in oktober 2008, zijn door hun ontwerp 
breder toegankelijk. Zo hebben ze grote knoppen met genoeg 
tussenruimte, duidelijk zichtbare volumeknoppen, comfortabel 
gevormde handsets en gemakkelijk te lezen belettering. Ze zijn 
gemaakt van lichtgewicht materiaal en zijn energiezuinig, waardoor 
ze maar liefst de helft goedkoper zijn in gebruik. 

De telefoons zijn scherp geprijsd. Ze zijn door het tijdschrift 
‘Which?’ als beste koop uitgeroepen en worden door het tijdschrift 
‘Disability Now’ omschreven als “de meest toegankelijke telefoon 
voor thuis”. Deze telefoons zijn ontwikkeld met de BT Inclusive 
Design Toolkit en zijn getest door een grote hoeveelheid verschillende 
gebruikers, waaronder ons werknemerspanel. 

De Freestyle-telefoons zijn voor oudere en gehandicapte klanten 
beschikbaar bij onze Try Before You Buy-vestigingen. Daar  
kunnen klanten telefoons en toebehoren uitproberen en zich laten  
adviseren door speciaal opgeleid personeel in een vriendelijke,  
niet-verkoopgerichte omgeving. (www.bt.com/betterworld)
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DuuRZAmE KANSEN VOOR BT

onze visie op rapporteren over co2-uitstoot

Dit jaar heeft de Britse overheid de manier waarop bedrijven 
wordt aangeraden vrijwillig te rapporteren over hun CO2-uitstoot 
uit duurzame elektriciteit gewijzigd. Bedrijven wordt aangeraden 
geen CO2-reducties te claimen voor de aankoop van elektriciteit uit 
duurzame bronnen of voor zelfgegenereerde duurzame elektriciteit 
wanneer er een financiële subsidie is verstrekt. In het algemeen vinden 
wij dat CO2 op juridische basis moet worden toegeschreven op de 
plaats waar het wordt uitgestoten en op basis van rapportages, om 
een gedragsverandering teweeg te kunnen brengen. Wij zijn in overleg 
met de overheid over deze kwestie en de behandeling van subsidies 
en CO2-rapportage voor de investering in het genereren van duurzame 
energie. 

Dit jaar zullen we duurzame energie (ingekocht en zelfgegenereerd) 
blijven rapporteren als een nuluitstoot. Afhankelijk van de gesprekken 
met de Britse overheid moeten we mogelijk onze manier van 
rapporteren, onze aanpak van duurzame elektriciteit en onze  
CO2-doelstellingen herzien.

Duurzaamheid integreren 

We willen dat al onze producten en diensten onze aandacht voor 
duurzaamheid reflecteren. Onze productteams spelen een belangrijke  
rol bij het bereiken van deze doelstelling en we hebben een aantal 
instrumenten ontwikkeld die zij kunnen gebruiken. 
 Zo helpt ons duurzaamheidskader bijvoorbeeld de mogelijke economische, 
sociale en milieu-effecten te beoordelen van nieuwe producten en producten 
in ontwikkeling. Deze instrumenten beslaan vijf gebieden:

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 hergebruik van een product of dienst  

op de samenleving.

Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van een methodologie voor het 
meten van de CO2-uitstoot over de gehele levensduur van onze producten 
en diensten. Een van de eerste toepassingen van dit instrument zal de 
beoordeling zijn van de gevolgen voor het milieu van de producten en 
diensten die we leveren voor de Olympische en Paralympische Spelen 
van 2012 in Londen. 
 Aan de hand van onze kansenplattegrond kunnen we prioriteiten 
stellen voor commerciële kansen op het gebied van duurzaamheid en 
deze aan iedereen in het bedrijf communiceren. momenteel richten we 
ons op producten en diensten die bijdragen aan een CO2-arme economie. 
Zie pagina 5. 
 We ontwikkelen een prestatie-indicator waarmee we de integratie van  
duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen kunnen beoordelen en hierover 
kunnen rapporteren. Dit hopen we te publiceren in ons volgende 
Duurzaamheidsrapport. 

De business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Goed management van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
ondersteunt onze zakelijke prestaties op vijf manieren:

1. risicobeheer en -beperking 
Het terugdringen van belangrijke maatschappelijke, milieu- en ethische 
risico’s voor BT, waaronder risico’s met betrekking tot schending van 
integriteit, klimaatverandering, diversiteit, gezondheid en veiligheid, 
privacy en arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

2. onze reputatie 
Consumenten die van mening zijn dat BT haar verantwoordelijkheden 
voor de samenleving serieus neemt, hebben een 49% grotere kans zeer 
of uiterst tevreden te zijn over BT. 

3. Kosten besparen 
Onze programma’s voor het reduceren van de gevolgen van 
energieverbruik, afval en zakenreizen voor het milieu hebben ons meer 
dan £400 miljard aan besparingen opgeleverd sinds 2005. 

4. onze mensen motiveren 
Onze jaarlijkse personeelsenquête laat zien dat 69% van de werknemers 
er dit jaar trots op was voor BT te werken als gevolg van onze activiteiten 
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

5. marktkansen 
Onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hebben in 2009 een bijdrage geleverd aan offertes met 
een potentiële waarde van £1,9 miljard voor BT. De klimaatverandering 
biedt nieuwe commerciële kansen. We ontwikkelen nieuwe producten 
en diensten die onze klanten helpen duurzamer te leven en werken. 
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   80% reductie
onze doelstelling voor wereldwijde co2-intensiteit
Wij zullen onze CO2e-uitstoot per eenheid van BT's aandeel aan het 
bruto binnenlands product in 2020 verminderd hebben met 80% 

DuuRZAmE KANSEN VOOR BT

Door minder energie te verbruiken en onze CO2-uitstoot terug te 
dringen kunnen we kosten besparen, waardevolle expertise opdoen 
die we kunnen delen met onze klanten en ons voorbereiden op 
veranderingen in wetgeving en belasting. Onze prestaties op het gebied 
van duurzaamheid worden steeds belangrijker voor onze klanten en 
dienden al ter ondersteuning van offertes met een potentiële waarde 
van £1,9 miljard in 2009. Sinds 2005 hebben onze milieuprogramma’s 
BT meer dan £400 miljoen aan besparingen opgeleverd.
 Het is onze doelstelling om vóór 2020 de CO2e-uitstoot per eenheid 
van BT's aandeel aan het bruto binnenlands product (onze CO2-
intensiteit) wereldwijd met 80% te verminderen ten opzichte van het 
niveau van 1997. In 2009 hebben we een intensiteitsreductie van 43% 
bereikt (een CO2-reductie van 44%) door energiezuiniger te werken 
en meer gebruik te maken van duurzame energie. In het Verenigd 
Koninkrijk hebben we onze CO2-uitstoot verminderd met 58% ten 
opzichte van 1997, waarbij 41% van onze energie afkomstig was van 
duurzame bronnen. 
 De levering van groene elektriciteit is in de meeste landen beperkt: 
in het Verenigd Koninkrijk is dit bijvoorbeeld slechts 4,5% van de 
totale elektriciteitsproductie. Samen met partners werken we aan 
de ontwikkeling van windmolenparken in het grootste gezamenlijke 
windenergieproject buiten de energiesector in het Verenigd Koninkrijk. 
Dit moet in 2016 maar liefst 25% van ons elektriciteitsverbruik in 
het Verenigd Koninkrijk gaan produceren. momenteel hebben we 
20 mogelijke locaties aangewezen voor een diversiteit aan capaciteit, 
van 3mW tot 32mW. We verwachten in 2012 energie te kunnen gaan 
genereren. Onze vestiging in El Segundo in Californië wordt nu deels 
van stroom voorzien door zonnepanelen die ongeveer 500kW aan 
duurzame elektriciteit leveren. We hebben een tri-generatiecentrale 
opgezet die 2mW elektriciteit levert en 2mW aan verwarming 
en koeling voor onze onderzoeksvestiging in Adastral Park.
 Door onze werknemers te motiveren energie te besparen kunnen 
wij de uitstoot verlagen en kostenbesparingen realiseren, zonder grote 
uitgaven te hoeven doen. We hebben nu meer dan 120 Carbon Clubs 
met meer dan 400 leden. We hebben een energiebesparingscampagne 
gestart om vóór maart 2011 75.000 ton CO2 en £15 miljoen 
te besparen. Werknemers worden aangemoedigd om hiervan 
30% te besparen door zich vijf dingen eigen te maken:

1. Schakel elektrische apparatuur uit. 
2. Neem zoveel mogelijk de trap in plaats van de lift of roltrap. 
3.  Zorg dat de verwarming/koeling efficiënt kan werken door 

de ramen dicht te houden.
4.  Houd rekening met energiezuinigheid bij het aanschaffen 

of bedienen van apparatuur. 
5.  Probeer minder te printen (print dubbelzijdig en alleen in zwart-wit). 

BT draagt ook zijn steentje bij door het energieverbruik te controleren, 
onnodige servers in onze datacenters buiten gebruik te stellen, koel- 
en verwarmingssystemen af te stellen, energiezuinige verlichting te 
installeren, het energieverbruik in ongebruikte kantoorruimten te 
reduceren en ongebruikte netwerkapparatuur uit te zetten. De tot 
nu toe geïmplementeerde projecten hebben het energieverbruik 
verminderd met 53GWh en hebben de CO2-uitstoot teruggedrongen 
met meer dan 20.000 ton per jaar. De campagne zal nog twee jaar 
doorlopen en we hopen de reeds bereikte besparingen nog aanzienlijk 
te verbeteren.

We testen energiecontroleapparatuur waarmee thuiswerkers hun 
energieverbruik kunnen meten en verlagen. De resultaten hiervan 
gebruiken we om richtlijnen op te stellen voor alle thuiswerkers van BT. 
 We zijn actief betrokken bij activiteiten die bedrijven, overheden en 
privépersonen aanmoedigen iets te doen aan de klimaatverandering, 
zoals het werk van de Confederation of British Industry’s aan de 
klimaatverandering en het Global e-Sustainability Initiative, een 
initiatief uit de ICT-sector voor het promoten van technologie die 
duurzame ontwikkelingen stimuleert. 
 We werken samen met beroepsverenigingen, bedrijven en 
standaardisatie-instituten om de internationale standaarden die de 
vormgeving en productie van ICT-apparatuur beheersen te verbeteren, 
bijvoorbeeld voor het aannemen van energiebesparingsmaatregelen 
en het zoeken naar nieuwe manieren waarop communicatietechnologie 
wereldwijde inspanningen om iets te doen aan de klimaatverandering 
kan ondersteunen. 
 Ook op een aantal andere gebieden hebben we dit jaar vorderingen 
gemaakt met het verlagen van onze CO2-uitstoot. Zo moedigen we 
werknemers aan om te kiezen voor auto’s met een lagere uitstoot en 
hebben we de gemiddelde CO2-uitstoot van ons bedrijfswagenpark 
in negen jaar met 28% verminderd. Dit jaar hebben we de reisafstand 
van ons commerciële wagenpark omlaag gebracht met 9,5% en die 
van het gehele wagenpark van het bedrijf met 22.5% ten opzichte 
van vorig jaar. We hebben in het Verenigd Koninkrijk 35.926 ton afval 
hergebruikt; dit is 50% van onze totale hoeveelheid afval. Dat is een 
verbetering van 4% ten opzichte van vorig jaar. We hebben 35.338 
ton afval afgevoerd naar stortplaatsen, 17% minder dan in 2008.
 Dit jaar hebben we ook een ISO14001-certificering in Nederland 
en Duitsland en we rapporteren over onze milieuprestaties in 
19 landen overal ter wereld.

Werken aan een Bt met een lage co2-uitstoot

   50%
recycling
We hebben dit jaar de helft van ons afval gerecycled

   58% reductie
De co2 -uitstoot in het verenigd Koninkrijk sinds 
het basisjaar 1997
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Jonathon porritt  
Voorzitter van het 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, een zakelijke denktank

elisabeth laville 
Directeur van utopies, een in 
Parijs gevestigd adviesbureau 
voor duurzaamheid 

Jørgen randers 
Professor klimaatstrategie aan de 
Norwegian School of management 

Nick robins 
Hoofd van het Climate Change Centre 
of Excellence bij HSBC te Londen

De opdracht van het panel
Innovatie en leiderschap voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen binnen BT stimuleren door onafhankelijke 
begeleiding en deskundig advies te bieden voor de activiteiten van BT: 

 Advies over strategie en prestaties

  Ervoor zorgen dat BT moeilijke of onaangename zaken niet uit de 
weg gaat

  Een onafhankelijke kritische blik werpen op BT’s begrip van essentiële 
maatschappelijke kwesties

  Advies over nieuwe of belangrijke gewijzigde maatschappelijke 
en milieuzaken.

In de loop van vorig jaar zijn we vier maal bijeengekomen en hebben 
we, buiten de bijeenkomsten om, onafhankelijke gesprekken gevoerd 
om de belangrijke wijzigingen in BT's beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling te evalueren.

Voornaamste verplichtingen:

De nieuwe strategie 
Elk bedrijf maakt wel een periode van belangrijke veranderingen door. 
met de aanstelling van zowel de Voorzitter van de Raad van Bestuur 
als de CEO in de afgelopen twee jaar én de zeer uitdagende externe 
zakelijke omstandigheden, is dit voor BT zo’n periode. We beschouwen 
het als onze taak deze veranderingen kritisch maar constructief te 
volgen. Zo zorgen bijvoorbeeld de gewijzigde prioriteiten die zijn 
opgesteld in de nieuwe strategie voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen dat er zowel winnaars als verliezers ontstaan. Het panel 
heeft er daarom op aangedrongen dat BT op transparante wijze de 
volledige gevolgen laat zien van de beslissingen die zijn genomen.
 Bovendien heeft deze hele agenda ook een nieuwe urgentie. Als we 
BT’s ongeëvenaarde positie willen handhaven, moet de Raad van Bestuur 
consequent en geïnspireerd leiderschap tonen. 

talenten een kans geven 
Het bedrijf wil duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in al haar activiteiten verankeren. Daarom is de positieve betrokkenheid 
van het Human Resources-team bemoedigend te noemen. We hebben 
bijgedragen aan een reeks leiderschapsvaardigheden op het gebied 
van duurzaamheid en hopen dat deze worden geïntegreerd in de 
trainings-, prestatie- en erkenningssystemen van BT. Ook hebben 
we onderzoek gedaan naar de ambitie van het bedrijf om de hoeveelheid 
vrijwilligerswerk onder werknemers te doen toenemen.

Duurzaamheidsrapportage 
We volgen het Duurzaamheidsrapport van BT met belangstelling. We 
hebben de innovatieve toepassing van The Prince of Wales Accounting 
for Sustainability-richtlijnen vorig jaar bekeken. Wij verwelkomen het 
feit dat de eerste tabel met niet-financiële prestatie-indicatoren is 
opgenomen in het jaarverslag en op formulier 20-F 2009.
 BT heeft goed aan de doelstellingen voldaan, maar de vorderingen op 
het gebied van enkele meer strategisch belangrijke prestatie-indicatoren 
(bijvoorbeeld voor duurzame economische groei) is veel trager verlopen 
dan verwacht.

rapporteren over co2-uitstoot
We steunen BT’s manier van rapporteren over CO2-uitstoot, waarbij 
rekening wordt gehouden met energiezuinigheid, de eigen duurzame 
energie die wordt geproduceerd en de groene energie die wordt ingekocht. 
De ongunstige veranderingen voor CO2-rapportage van de Britse 
overheid kan de mogelijkheden voor BT aan banden leggen. Het zou zeer 
teleurstellend zijn als dit zou leiden tot een verminderde ambitie bij BT.

uitdagingen voor de toekomst
De Voorzitter wil een groter deel van de mensen in het bedrijf trots 
bijbrengen voor BT's plannen voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en dat verwelkomen wij. Tevens verwelkomen wij het feit dat 
duurzaamheid wordt meegenomen in de productontwikkelingsprocessen 
van het bedrijf.
 De mogelijke keerzijde van de voorgestelde ‘veralgemening’ van de 
plannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat BT wat 
van de pioniersgeest en risicozoekende mentaliteit kwijtraakt, waarmee 
ze gedurende het afgelopen decennium in de absolute voorhoede 
van vooruitstrevende bedrijven zijn gebleven. We kijken uit naar onze 
samenwerking met het nieuwe Committee for Responsible and Sustainable 
Business om te verzekeren dat deze ‘aanvalspositie’ gehandhaafd blijft.

De volledige verklaring is online terug te lezen op: 

 www.bt.com/betterworld

De mening van ons leadership panel 

VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN

De mening van anderen
De mening van anderen helpt ons onze benadering van verantwoord en duurzaam ondernemen verder 
te verfijnen en te verbeteren. Ons Leadership Panel, dat bestaat uit externe experts op het gebied van 
duurzaamheid, komt vier maal per jaar bij elkaar. Dit panel adviseert en begeleidt bij het verbeteren 
en aanmoedigen van BT in het streven naar een leidende duurzaamheidspositie en voorziet deze 
Duurzaamheidsevaluatie van commentaar. Dit rapport en onze online database zijn geëvalueerd door 
Lloyd's Register Quality Assurance Limited op basis van de Britse AA1000 Assurance Standard (2008). 
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onze conclusies en bevindingen
Hieronder staat een samenvatting van de conclusies en bevindingen 
van LRQA, op basis van de opdrachtvoorwaarden: 

participatie
We hebben niets gevonden dat bij ons het vermoeden zou kunnen 
doen rijzen dat BT er niet naar streeft verantwoording af te leggen 
jegens haar aandeelhouders. 

relevantie
Wij zijn niet op de hoogte van enige relevante kwesties omtrent de 
duurzaamheidsprestaties van BT die uit de rapporten zijn gehouden.

ontvankelijkheid
Wij zijn geen zaken tegengekomen die van belang zijn voor 
stakeholders en die momenteel niet door BT worden aangepakt.

Betrouwbaarheid van de informatie over duurzaamheidsprestaties
We hebben niets gevonden dat erop zou kunnen wijzen dat de 
opgegeven duurzaamheidsprestaties niet betrouwbaar zijn of 
dat informatie onjuist is weergegeven.

Global reporting initiative
BT’s eigen verklaring aangaande het A+-toepasselijkheidsniveau 
is eerlijk geformuleerd en het online Duurzaamheidsrapport 2009 
voldoet aan de vereisten van GRI.

Zie de volledige controleverklaring van de LRQA voor nadere 
informatie over onze conclusies voor de nakoming van de  
AA1000 Accountability Principles en de GRI Guidelines.

aanbevelingen van de lrQa
De vorderingen met betrekking tot verbeteringen die in 2008 zijn 
bepaald en nieuwe verbeteringsaanbevelingen zijn opgenomen in 
onze volledige controleverklaring. 

s m Fletcher          G Farmer
Voor en namens LRQA, Verenigd Koninkrijk

opdrachtvoorwaarden
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) kreeg van 
BT Group plc (BT) de opdracht om zowel het gedrukte rapport 
Veranderende wereld: duurzame waarden 2009 als het online 
Duurzaamheidsrapport 2009 (de rapporten) te controleren voor 
het boekjaar eindigend op 31 maart 2009. 

De controleopdracht werd uitgevoerd op basis van:

  AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000), met een reikwijdte 
van een Type 2-opdracht met een hoog controleniveau. Op deze 
reikwijdte gold een uitzondering voor milieugegevens van buiten 
het Verenigd Koninkrijk die zijn gecontroleerd met een gemiddeld 
controleniveau.

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

  GRI Telecommunications Sector Supplement, juli 2003.

De doelstellingen van de controleopdracht waren het beoordelen 
van de naleving van de AA1000 Accountability Principles of 
Inclusivity, materiality and Responsiveness en het evalueren van de 
betrouwbaarheid van de gerapporteerde duurzaamheidsprestaties.

Beide rapporten zijn voorbereid en goedgekeurd door BT.

Het was de verantwoordelijkheid van LRQA om deze rapporten 
te controleren.

onze aanpak
Om tot onze conclusies te komen hebben we voldoende bewijs 
verzameld, dat we als noodzakelijk beschouwen om de controleniveaus 
te kunnen bieden volgens de opdrachtvoorwaarden. 

Onze controleverklaring is op risico’s gebaseerd en uitgevoerd als 
een steekproefgewijze controle van de gegevens en informatie in 
de rapporten. 

Zie de volledige controleverklaring van LRQA voor een gedetailleerde 
beschrijving van ‘Onze aanpak’.

DE mENING VAN ANDEREN

Wij stellen de opmerkingen, het advies en de kritiek van 
ons Leadership Panel en LRQA op prijs. Al deze tips zijn van 
onschatbare waarde bij het opsporen en begrijpen van en reageren 
op vragen en zorgen over duurzaamheidskwesties. We waarderen 
hun inbreng enorm en zullen zeker rekening houden met hun 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot dit 
rapport en alle zaken die in het komende jaar aan de orde zullen 
worden gesteld.

onze reactie

controleverklaring

1   De controleverklaring van LRQA is beschikbaar in het online Duurzaamheidsrapport 2009  
op www.bt.com/betterworld. Hierin staat een volledige omschrijving van de controle, 
conclusies en aanbevelingen.

2  Dit is exclusief het Regulatory Compliance Report 2008/09 van BT en het Equality of Access 
Board Summary Report 2009.

3  Naar LRQA, diens partners en dochterondernemingen, en hun respectievelijke 
functionarissen, werknemers of agentschappen wordt, afzonderlijk en gezamenlijk, in deze 
clausule verwezen als de ‘Lloyd’s Register Group’. De Lloyd’s Register Group aanvaardt geen 
enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk jegens enige persoon voor enige vorm 
van verlies, schade of kosten veroorzaakt door te vertrouwen op de informatie of adviezen 
in dit document of op enige andere wijze verstrekt, tenzij deze persoon een contract heeft 
getekend met de betrokken entiteit van de Lloyd’s Register Group voor de verstrekking van 
deze informatie of adviezen. In dat geval geldt de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
uitsluitend voor de voorwaarden en bepalingen die in dat contract zijn vastgelegd.
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voornaamste prestatie-indicatoren Directe invloed van het bedrijf: niet-financiële indicatoren Directe invloed van het bedrijf: financiële indicatoren indirecte invloed van het bedrijf

Doelstelling 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Klanten

Dienstverlening
Een succesmeting binnen  
de gehele klantenkring van BT 
 

Onze dienstverlening verbeteren 
door het direct de eerste keer 
goed te doen (Right First Time) 
overeenkomstig onze scorekaart

17%  
verbetering in Right 
First Time sinds 2008

9%  
verbetering in Right 
First Time sinds 2007

3% 
hogere 
klanttevredenheid  
(onze eerdere maatstaf)

totale omzet £21.390 miljoen £20.704 miljoen £20.223 miljoen

Gemiddelde omzet per  
consumentenhuishouden (verenigd Koninkrijk)

£287 £274 £262

medewerkers 

index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Een meting van het succes van BT’s relatie 
met werknemers, op basis van het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren. We zijn dit jaar 
overgegaan op een vijfpuntsschaal 
(waarbij vijf staat voor goed) en 
hebben eerdere scores herberekend

3,61 3,60 3,62 Kosten voor medewerkers £5.506 miljoen £5.358 miljoen £5.223 miljoen De betrokkenheid van medewerkers geeft 
een impuls aan klanttevredenheid

aantal medewerkers 107.021 111.858 106.200

Diversiteitsbeleid (vrouwen, 
minderheden)
Een meetwaarde voor de diversiteit van 
het personeelsbestand 

BT handhaaft een top 10-notering 
in vier van de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks. Hieronder 
vallen vier benchmarks uit het 
Verenigd Koninkrijk en de Schneider-
Ross benchmark voor wereldwijde 
diversiteit (uit 2008)

BT heeft een top  
10-notering in vier 
van de vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT heeft een  
top 10-notering  
in vier van de  
vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT heeft een top  
10-notering in drie 
van de vier belangrijke 
diversiteitsbenchmarks 
voor het Verenigd 
Koninkrijk

Bt ontwikkelt volgend jaar een relevante 
financiële indicator voor diversiteit

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

Gezondheid en veiligheid: verzuim door 
ongevallen
Verzuimgevallen door ongevallen 
uitgedrukt als een percentage van 100.000 
gewerkte uren over een cumulatief 
gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 0,157 gevallen 0,160 gevallen 0,188 gevallen 0,238 gevallen Kostenposten voor het bedrijf als gevolg 
van letsel dat tot verzuim leidt

£7 miljoen Nieuwe meetwaarde 
in 2009

Door het aantal verloren dagen als gevolg van 
letsel en ziekte te verminderen, worden de kosten 
voor de sociale gezondheidszorg verlaagd en wordt 
de productiviteit verbeterd.

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

Reduceren tot 1,9% verloren 
kalenderdagen door ziekteverzuim

2,17% 2,43% 2,43% Kosten van ziekte-uitkeringen door Bt £85,2 miljoen £89,8 miljoen £84,7 miljoen

leveranciers

De relatie met leveranciers
Een meetwaarde voor het algehele succes 
van BT's relatie met leveranciers op basis 
van onze jaarlijkse leveranciersenquête

Volgend jaar een beoordeling van 
80% of meer behalen op basis van 
de vraag: ‘Hoe zou u de kwaliteit 
van de relatie van uw bedrijf met 
BT beschrijven ?’

85% 78% Nieuwe meetwaarde  
in 2008 

totale uitgaven aan leveranciers £8,9 miljard £8,6 miljard £6,8 miljard Economisch multipliereffect (werkgelegenheid) 
van inkoop in toeleveringsketen

ethisch verantwoord ondernemen 
Een meetwaarde voor de toepassing 
van de mensenrechtennorm in BT's 
toeleveringsketen 

Een follow-up van 100% binnen 
drie maanden bereiken voor alle 
leveranciers met een hoog of 
gemiddeld risico, middels onze 
vragenlijsten over ethische normen

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

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

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

Waarde van inkoopcontracten waarbij onze 
leveranciers ermee akkoord gaan dat wij 
met hen werken aan een verbetering van 
de duurzaamheid (geëxtrapoleerd uit een 
representatieve leveranciersenquête)

£7,4 miljard 
(83% van de totale 

uitgaven)

£5,7 miljard
(66% van de totale 

uitgaven)

Eerste meting in 2008 Kwaliteit van leven, met name 
de arbeidsomstandigheden in 
ontwikkelingseconomieën

samenleving 
verbeteren

meting van effectiviteit in de gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Evaluatiescore boven de 90% 
houden

91% 79% 70% investeringen in de gemeenschap  
(tijd, geld en ondersteuning in natura)

£25,0 miljoen £22,3 miljoen £21,8 miljoen Het gemeenschapsprogramma van BT is gericht 
op de verbetering van communicatie- en ICT-
vaardigheden. Het bevordert de vooruitzichten 
op werk en stimuleert de sociale participatieinvesteringen ter verbetering van 

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

1,01% 1,02% 1,05%

milieu

co2-equivalente uitstoot
meting van BT’s invloed 
op de klimaatverandering

Vóór december 2020 moet  
BT group de CO2e-uitstoot met 
80% verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1997. Nieuwe 
doelstelling geformuleerd in 2008

CO2e 906.000 ton  
44% reductie  
43% intensiteitsreductie

CO2e 920.000 ton  
43% reductie  
52% intensiteitsreductie

CO2e 896.000 ton  
45% reductie  
52% intensiteitsreductie

totale energiekosten 
(brandstof wagenpark + gas + olie + diesel voor 
back-upgeneratoren, enzovoort; alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£227 miljoen £194 miljoen £185 miljoen Indirecte negatieve effecten doen zich voor bij de 
productie van apparatuur en door energieverbruik 
op locaties van klanten. Positieve effecten treden 
op door de toepassing van ICT ter ondersteuning 
van een economie met een lage CO2-uitstoot.

afval naar stortplaatsen en recycling
Een meting van BT’s gebruik van 
hulpbronnen 

BT group reduceert met ingang van 
2009 het aantal tonnen afval dat 
wordt afgevoerd naar stortplaatsen 
met 8%

17% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vanaf 2008 (alleen 
voor het Verenigd 
Koninkrijk)

22% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vanaf 2007 (alleen 
voor het Verenigd 
Koninkrijk)

8% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd vanaf 
2006 (alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk)

inkomsten uit recycling

Besparing op stortbelasting

afvalkosten

£7,42 miljoen

£1,15 miljoen 

£(7,90 miljoen)

£6,70 miljoen

£0,89 miljoen 

£(7,27 miljoen)

£4,48 miljoen

£0,84 miljoen 

£(5,15 miljoen)

Verwerking van producten die aan het einde 
van hun levenscyclus worden verkocht. Actie 
ondernemen om veroudering te verminderen

Nettoafvalbesparing/ (kosten) £0,67 miljoen £0,32 miljoen £0,17 miljoen

integriteit

meetwaarde voor bedrijfsvoering
Hoe onze zakelijke gedragscode wordt 
geïmplementeerd. Gemeten via een 
regelmatige werknemersenquête

We zijn van plan deze indicator 
een breder bereik te geven en alle 
beleidsregels erin op te nemen, zoals 
onze nieuwe regels inzake anti-corruptie 
en omkoping, giften en ontvangsten

77% 83% 87% ondersteuning voor de omzet 
(offertes met een duurzaamheidsaspect)

£1,9 miljard £2,2 miljard £1,8 miljard Een verantwoordelijke bedrijfscultuur, waar 
corrupte praktijken, zoals de betaling van 
steekpenningen, worden uitgebannen, ondersteunt 
een beter internationaal beleid

voornaamste mvo-prestatie-indicatoren 

VERANDERENDE WERELD: DuuRZAmE WAARDEN

Hoe we dit jaar hebben gepresteerd
We meten de vooruitgang die we boeken om onze doelstellingen te behalen aan de hand van 
onze niet-financiële prestatie-indicatoren. Ook rapporteren we over de directe kosten voor BT 
en de indirecte gevolgen voor de maatschappij volgend uit de manier waarop we omgaan met 
milieu- en maatschappelijke vraagstukken. 
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Dienstverlening
Een succesmeting binnen  
de gehele klantenkring van BT 
 

Onze dienstverlening verbeteren 
door het direct de eerste keer 
goed te doen (Right First Time) 
overeenkomstig onze scorekaart

17%  
verbetering in Right 
First Time sinds 2008

9%  
verbetering in Right 
First Time sinds 2007

3% 
hogere 
klanttevredenheid  
(onze eerdere maatstaf)

totale omzet £21.390 miljoen £20.704 miljoen £20.223 miljoen

Gemiddelde omzet per  
consumentenhuishouden (verenigd Koninkrijk)

£287 £274 £262

medewerkers 

index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Een meting van het succes van BT’s relatie 
met werknemers, op basis van het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren. We zijn dit jaar 
overgegaan op een vijfpuntsschaal 
(waarbij vijf staat voor goed) en 
hebben eerdere scores herberekend

3,61 3,60 3,62 Kosten voor medewerkers £5.506 miljoen £5.358 miljoen £5.223 miljoen De betrokkenheid van medewerkers geeft 
een impuls aan klanttevredenheid

aantal medewerkers 107.021 111.858 106.200

Diversiteitsbeleid (vrouwen, 
minderheden)
Een meetwaarde voor de diversiteit van 
het personeelsbestand 

BT handhaaft een top 10-notering 
in vier van de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks. Hieronder 
vallen vier benchmarks uit het 
Verenigd Koninkrijk en de Schneider-
Ross benchmark voor wereldwijde 
diversiteit (uit 2008)

BT heeft een top  
10-notering in vier 
van de vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT heeft een  
top 10-notering  
in vier van de  
vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT heeft een top  
10-notering in drie 
van de vier belangrijke 
diversiteitsbenchmarks 
voor het Verenigd 
Koninkrijk

Bt ontwikkelt volgend jaar een relevante 
financiële indicator voor diversiteit

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

Gezondheid en veiligheid: verzuim door 
ongevallen
Verzuimgevallen door ongevallen 
uitgedrukt als een percentage van 100.000 
gewerkte uren over een cumulatief 
gemiddelde van 12 maanden

Reduceren tot 0,157 gevallen 0,160 gevallen 0,188 gevallen 0,238 gevallen Kostenposten voor het bedrijf als gevolg 
van letsel dat tot verzuim leidt

£7 miljoen Nieuwe meetwaarde 
in 2009

Door het aantal verloren dagen als gevolg van 
letsel en ziekte te verminderen, worden de kosten 
voor de sociale gezondheidszorg verlaagd en wordt 
de productiviteit verbeterd.

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

Reduceren tot 1,9% verloren 
kalenderdagen door ziekteverzuim

2,17% 2,43% 2,43% Kosten van ziekte-uitkeringen door Bt £85,2 miljoen £89,8 miljoen £84,7 miljoen
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De relatie met leveranciers
Een meetwaarde voor het algehele succes 
van BT's relatie met leveranciers op basis 
van onze jaarlijkse leveranciersenquête

Volgend jaar een beoordeling van 
80% of meer behalen op basis van 
de vraag: ‘Hoe zou u de kwaliteit 
van de relatie van uw bedrijf met 
BT beschrijven ?’

85% 78% Nieuwe meetwaarde  
in 2008 

totale uitgaven aan leveranciers £8,9 miljard £8,6 miljard £6,8 miljard Economisch multipliereffect (werkgelegenheid) 
van inkoop in toeleveringsketen
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Een follow-up van 100% binnen 
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van 100%

234 risico-evaluaties 
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van 100%

413 risico-evaluaties 
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van 100%

Waarde van inkoopcontracten waarbij onze 
leveranciers ermee akkoord gaan dat wij 
met hen werken aan een verbetering van 
de duurzaamheid (geëxtrapoleerd uit een 
representatieve leveranciersenquête)

£7,4 miljard 
(83% van de totale 

uitgaven)

£5,7 miljard
(66% van de totale 

uitgaven)

Eerste meting in 2008 Kwaliteit van leven, met name 
de arbeidsomstandigheden in 
ontwikkelingseconomieën

samenleving 
verbeteren

meting van effectiviteit in de gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Evaluatiescore boven de 90% 
houden

91% 79% 70% investeringen in de gemeenschap  
(tijd, geld en ondersteuning in natura)

£25,0 miljoen £22,3 miljoen £21,8 miljoen Het gemeenschapsprogramma van BT is gericht 
op de verbetering van communicatie- en ICT-
vaardigheden. Het bevordert de vooruitzichten 
op werk en stimuleert de sociale participatieinvesteringen ter verbetering van 

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

1,01% 1,02% 1,05%

milieu

co2-equivalente uitstoot
meting van BT’s invloed 
op de klimaatverandering

Vóór december 2020 moet  
BT group de CO2e-uitstoot met 
80% verminderen ten opzichte 
van het niveau van 1997. Nieuwe 
doelstelling geformuleerd in 2008

CO2e 906.000 ton  
44% reductie  
43% intensiteitsreductie

CO2e 920.000 ton  
43% reductie  
52% intensiteitsreductie

CO2e 896.000 ton  
45% reductie  
52% intensiteitsreductie

totale energiekosten 
(brandstof wagenpark + gas + olie + diesel voor 
back-upgeneratoren, enzovoort; alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£227 miljoen £194 miljoen £185 miljoen Indirecte negatieve effecten doen zich voor bij de 
productie van apparatuur en door energieverbruik 
op locaties van klanten. Positieve effecten treden 
op door de toepassing van ICT ter ondersteuning 
van een economie met een lage CO2-uitstoot.

afval naar stortplaatsen en recycling
Een meting van BT’s gebruik van 
hulpbronnen 

BT group reduceert met ingang van 
2009 het aantal tonnen afval dat 
wordt afgevoerd naar stortplaatsen 
met 8%

17% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vanaf 2008 (alleen 
voor het Verenigd 
Koninkrijk)

22% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vanaf 2007 (alleen 
voor het Verenigd 
Koninkrijk)

8% reductie in afval 
dat naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd vanaf 
2006 (alleen voor het 
Verenigd Koninkrijk)

inkomsten uit recycling

Besparing op stortbelasting

afvalkosten

£7,42 miljoen

£1,15 miljoen 

£(7,90 miljoen)

£6,70 miljoen

£0,89 miljoen 

£(7,27 miljoen)

£4,48 miljoen

£0,84 miljoen 

£(5,15 miljoen)

Verwerking van producten die aan het einde 
van hun levenscyclus worden verkocht. Actie 
ondernemen om veroudering te verminderen

Nettoafvalbesparing/ (kosten) £0,67 miljoen £0,32 miljoen £0,17 miljoen

integriteit

meetwaarde voor bedrijfsvoering
Hoe onze zakelijke gedragscode wordt 
geïmplementeerd. Gemeten via een 
regelmatige werknemersenquête

We zijn van plan deze indicator 
een breder bereik te geven en alle 
beleidsregels erin op te nemen, zoals 
onze nieuwe regels inzake anti-corruptie 
en omkoping, giften en ontvangsten

77% 83% 87% ondersteuning voor de omzet 
(offertes met een duurzaamheidsaspect)

£1,9 miljard £2,2 miljard £1,8 miljard Een verantwoordelijke bedrijfscultuur, waar 
corrupte praktijken, zoals de betaling van 
steekpenningen, worden uitgebannen, ondersteunt 
een beter internationaal beleid

Alle doelstellingen hebben een einddatum van 31 maart 2010, 
tenzij anders aangegeven. Deze tabel is tevens gepubliceerd in ons 
jaarverslag en 20-F 2009 formulier, zodat meer mensen kennis kunnen 
nemen van onze prestaties op het gebied van maatschappelijke en 
milieukwesties.

HOE WE DIT JAAR HEBBEN GEPRESTEERD
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