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Over BT

BT is een van ´s werelds meest toonaangevende communicatiedienstverlener met 
klanten in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd in meer dan 170 andere landen.

Onze structuur
Wij bedienen onze diverse klantengroepen met vier klantgerichte 
bedrijfsonderdelen: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale en 
Openreach. Deze bedrijfsonderdelen worden ondersteund door 
twee interne service-eenheden: BT Innovate & Design en BT Operate.

Onze producten en diensten
Wij beschikken over een portfolio van circa 1800 producten en 
oplossingen. In het Verenigd Koninkrijk behoren consumenten, 
kleine en middelgrote bedrijven tot onze klantenkring. Verder 
leveren we wereldwijd aan nationale en multinationale bedrijven, 
overheidsinstellingen en andere communicatieleveranciers.

a  Gecorrigeerd naar aanleiding van het aangenomen amendement op IFRS2; zie ons jaarverslag 
en Formulier 20-F voor meer details.

b	 	Gecorrigeerde	posten	komen	vóór	specifieke	posten,	kosten	van	Global	Services-contracten	
en	financiële	beoordelingen	in	2009,	en	de	nettorente	op	pensioenen.	

c  Gecorrigeerde omzet, gecorrigeerde EBITDA, gecorrigeerde winst vóór belasting, gecorrigeerde 
winst	per	aandeel,	kasstroom	vóór	financiering	en	nettoschuld	zijn	niet-GAAP-meetwaarden	die	
aanvullend op de publicatievereisten van IFRS worden verstrekt. De argumenten voor het gebruik 
van	niet-GAAP-meetwaarden	en	afstemming	met	de	meest	direct	vergelijkbare IFRS-meetwaarden 
zijn	terug	te	vinden	in	de	financiële	beoordeling	in	ons	jaarverslag	en	Form	20-F.

d EBITDA: winst vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen op activa.

Resultaten van de groep
2010 2009a  Verschil

Gecorrigeerde omzetb,c £20.911 
miljoen

£21.431  
miljoen  2%

Gecorrigeerde 
EBITDAb,c,d

£5.639 
miljoen

£5238  
miljoen  8%

Gecorrigeerde winst 
vóór belastingb,c

£1.735 
miljoen

£1454  
miljoen

 19%

Gecorrigeerde 
inkomsten per aandeelb,c 17,3p 14,1p  23%

Voorgesteld dividend 
volledig boekjaar

6,9p 6,5p  6%

Vrije kasstroom vóór 
financieringc

£1.933 
miljoen

£737  
miljoen

 £1.196 
miljoen

Nettoschuldc £9.283 
miljoen

£10.361  
miljoen

 £1.078 
miljoen

De informatie in dit rapport heeft betrekking op onze wereldwijde 
bedrijfsvoering van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010, tenzij 
anders vermeld.

  Download deze evaluatie in een andere taal (Chinees, Engels, Frans, 
Duits, Italiaans, Japans, Koreaans of Spaans) of lees het volledige 
duurzaamheidsrapport op www.bt.com/betterworld

Gecorrigeerde externe omzet per divisie voor 2010

BT Global Services 41%
BT Retail 38%
BT Wholesale 15%
Openreach 6%

Gecorrigeerde EBITDA per divisie voor 2010

BT Global Services 41%
BT Retail 38%
BT Wholesale 15%
Openreach 6%
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Bericht van de Voorzitter van de 
Raad van Bestuur en de CEO 

Communicatietechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een 
duurzamere manier van leven en werken. Bij BT weten we dit uit ervaring. 
Oplossingen voor telefonisch- en videovergaderen verminderen het aantal 
reiskilometers. Nieuwe methoden voor gegevensopslag helpen ons 
kostenbesparingen te realiseren en de energiebehoefte te beperken. 
Omdat we overal en altijd kunnen beschikken over de informatie die we nodig 
hebben, is de manier waarop we werken drastisch veranderd. Nu helpen we 
klanten	te	profiteren	van	dezelfde	voordelen:	meer	efficiency,	lagere	kosten	
en een lagere CO2-uitstoot. 
Met onze technologie, talenten en capaciteiten helpen we bij de overgang 
naar een CO2-arme economie en dragen we bij aan een stabiele, welvarende 
maatschappij. Ondertussen verliezen we de zakelijke behoeften niet uit het 
oog, zoals het beperken van de operationele kosten en het bereiken van 
nieuwe markten. In deze evaluatie besteden we aandacht aan enkele 
voorbeelden van onze aanpak.
 De uitrol van ons supersnelle breedbandnetwerk in het Verenigd 
Koninkrijk is een van de omvangrijkste programma´s op dit gebied in Europa. 
Dit programma versterkt onze groei en stelt alle communicatieleveranciers in 
het Verenigd Koninkrijk in staat producten en diensten te ontwikkelen die 
voordelen bieden voor economie, maatschappij en milieu.
 Hoe meer ons bedrijf groeit, hoe meer we worden geconfronteerd met 
uitdagingen op het gebied van ons eigen energieverbruik. Toch blijven we 
ernaar streven om onze wereldwijde CO2-uitstoot te verlagen. Het uiteindelijke 
doel is een verlaging van 80% in 2020, ten opzichte van het niveau in 1997. 
In	Californië	maken	we	nu	al	een	jaar	gebruik	van	zonne-energie	voor	onze	
kantoren en datacenter. In het Verenigd Koninkrijk hebben we toestemming 
gekregen voor de bouw van ons eerste windmolenpark, dat onderdeel 
uitmaakt	van	onze	plannen	voor	het	grootste	privaat	gefinancierde	
windenergieproject van het Verenigd Koninkrijk buiten de energiesector. 
We plukken de vruchten van onze stelregel om de zaken vanaf het begin goed 
aan te pakken voor klanten. Door de conditie van ons netwerk te verbeteren, 
hebben we het aantal storingen weten te verminderen. Er hoeven dus minder 
storingsmonteurs op pad en onze voertuigen stoten minder CO2 uit.
 We streven ernaar een duurzame, verantwoordelijke onderneming te zijn. 
We ondersteunen de ontwikkeling, omscholing en herplaatsing van onze 
medewerkers, in goede en slechte economische tijden. We investeren in de 
ontwikkeling van vaardigheden, talent en leiderschap om onze mensen voor 
te bereiden op een CO2-arme wereld. Dankzij nieuwe tools en trainingen zijn 

onze productteams in staat duurzamere producten en diensten op de markt 
te brengen, zoals de nieuwe, energiezuinigere BT Vision box.
In het kader van ons nieuwe scholingsprogramma kunnen meer dan 
5000 medewerkers nieuwe vaardigheden opdoen, en ons ‘Work Inspiration’-
programma biedt 3000 jongeren een stageplaats bij BT. Deze aandacht 
voor vaardigheden gaat verder dan formele scholing: wereldwijd hebben 
onze medewerkers zich gezamenlijk 28.000 dagen vrijwillig ingezet voor 
hun lokale gemeenschap. Vrijwilligerswerk geeft onze medewerkers de kans 
iets voor hun lokale gemeenschap te betekenen. Bovendien ontwikkelen ze 
zo vaardigheden die niet alleen nuttig zijn voor hen persoonlijk, maar zeker 
ook voor de gemeenschap en ons bedrijf.
 Het doet ons genoegen dat onze vorderingen en betrokkenheid nog 
steeds door de buitenwereld worden onderkend. Zo zijn we in de Business 
in	the	Community	Corporate	Responsibility	Index	ingedeeld	op	het	hoogste	
niveau,	‘Platinum	Plus’,	dankzij	onze	doorlopende	prestaties	en	inspanningen.	
Voor de eerste keer in negen jaar voerden we onze bedrijfstak niet aan in 
de	Dow	Jones	Sustainability	Index,	maar	we	zijn	nog	steeds	ingedeeld	in	de	
topcategorie (Gold). We blijven streven naar topprestaties en werken er hard 
aan om duurzaamheid te verankeren in de ‘dagelijkse gang van zaken’ binnen 
het bedrijf. We hebben de UN Global Compact ondertekend.
 We hebben heel interessante plannen klaarliggen voor het komende jaar 
en we laten u in 2011 graag opnieuw weten hoeveel vooruitgang we hebben 
geboekt. 

Sir Michael Rake Ian Livingston
Voorzitter Raad van Bestuur  CEO

12 mei 2010

Ian Livingston
CEO

Sir Michael Rake
Voorzitter Raad van Bestuur

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: van klimaatverandering en een 
gebrek aan grondstoffen, tot problemen die samenhangen met een vergrijzende 
bevolking, armoede en maatschappelijke en digitale uitsluiting. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt bij het aanpakken van deze uitdagingen. 
Bij BT willen we dit doen in samenwerking met onze medewerkers, leveranciers en klanten.
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In deze evaluatie

BT is een communicatiebedrijf dat gebruikmaakt van zeer geavanceerde technologie. 
Technologie	vinden	we	op	zichzelf	echter	niet	per	definitie	interessant.	We	zijn	enthousiast	
over wat technologie kan betekenen voor onze klanten, onze medewerkers, de 
gemeenschappen waarin we werken en de planeet waarvan we allemaal afhankelijk zijn. 
In deze evaluatie leggen we uit hoe BT communicatiediensten en informatietechnologie 
(IT) gebruikt om mensen en de planeet op drie belangrijke terreinen ten dienste te zijn, 
en zo het bedrijf gezonder en toekomstbestendiger te maken.

Informatietechnologie heeft de manier waarop we werken 
en communiceren radicaal veranderd, en draagt bij aan de 
verbetering van de dienstverlening op belangrijke terreinen zoals 
de gezondheidszorg. BT investeert in de IT- en communicatie-
infrastructuur van de digitale economie en probeert daarbij de 
voordelen optimaal te benutten en de nadelen te beperken, 
bijvoorbeeld door digitale uitsluiting te bestrijden.

Technologie voor een onderling 
verbonden wereld

De communicatiesector kan de wereldwijde CO2-uitstoot 
potentieel met 15% verminderen in 2020. We hebben onze 
CO2-uitstoot inmiddels met 51% verlaagd ten opzichte van het 
uitgangsjaar 1997 en helpen onze klanten hetzelfde te doen. 
We lopen continu aan tegen de uitdaging dat een betere en 
snellere dienstverlening een grotere behoefte aan elektriciteit 
met zich meebrengt.

Technologie voor een CO2-arme toekomst

Mede dankzij onze investeringen in vaardigheden door 
middel van scholing en vrijwilligerswerk zijn we in staat snelle 
technologische veranderingen bij te houden, de gemeenschappen 
te ondersteunen waarin we werkzaam zijn, en een bijdrage te 
leveren aan het oplossen van belangrijke problemen zoals 
klimaatverandering en sociale uitsluiting. Dankzij de belangrijke 
rol	die	BT	sinds	lange	tijd	toebedeelt	aan	diversiteit	en	flexibel	
werken, zijn we niet alleen in staat vaardigheden te behouden, 
maar ook om talent aan te trekken uit nieuwe groepen.

Vaardigheden voor een duurzaam BT

We hebben al op uiteenlopende terreinen gezien hoe technologie 
de manier waarop we leven en werken kan veranderen: van de 
globalisering van de handel tot de opkomst van virtuele bedrijven 
en technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om het 
menselijk lichaam met een ongekend detailniveau van binnen te 
bekijken. Via internet kunnen we met een druk over de knop 
beschikken over grote hoeveelheden informatie en kennis. Maar 
we staan nog steeds maar aan het begin van de digitale revolutie 
en de grootste veranderingen moeten waarschijnlijk nog komen. 
 In deze evaluatie maken we duidelijk wat onze agenda is op elk van 
de drie links genoemde terreinen. Verder gaan we in op onze prestaties 
van de afgelopen tijd, en op de manier waarop we met nieuwe kansen, 
risico´s en dilemma´s omgaan die voortkomen uit het gebruik van 
technologie. We zullen bovendien ingaan op de manier waarop 
technologie de wereld vormgeeft en laten zien hoe BT kan 
bijdragen aan een betere toekomst. Op pagina 12 en 13 vindt 
u een feitenoverzicht met bijzondere prestaties en cijfers 
die laten zien hoezeer het bedrijf zich in al zijn geledingen  
inspant voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Onze strategie voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
De inhoud van deze evaluatie weerspiegelt de vier pijlers van onze 
strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

  Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
We weten dat succes vraagt om een sterke basis. Daarom is in 
alle onderdelen van ons bedrijf zo'n belangrijke rol weggelegd 
voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, 
ten gunste van onze medewerkers, klanten, leveranciers en de 
gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. 

   Helpen klimaatverandering aan te pakken
Samen met onze medewerkers en leveranciers werken we aan 
het verlagen van ons energieverbruik. 

  Duurzame oplossingen ontwikkelen voor klanten 
We streven ernaar tegemoet te komen aan de toenemende 
behoefte van klanten aan toegankelijke producten en diensten 
met een lagere CO2-uitstoot en andere maatschappelijke 
voordelen. 

  Iedereen de kans geven om mee te doen 
We willen een rol spelen bij het tot stand brengen van een 
wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is en iedereen 
kan	profiteren	van	technologie.	
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Iedereen	zou	van	de	voordelen	van	technologie	moeten	profiteren	en	we	
streven ernaar om zoveel mogelijk mensen deze kans te bieden. We 
moeten ook samenwerken met beleidsmakers en anderen om 
uitdagingen	aan	te	pakken,	bijvoorbeeld	op	het	terrein	van	privacy,	
auteursrechtbescherming en gegevensbeveiliging.
 Technologie heeft ons leven al veranderd: hoe en waar we werken, 
winkelen,	tv	en	films	kijken,	muziek	beluisteren,	en	contacten	
onderhouden. Veel van de effecten zijn positief en worden ook door 
de overheid toegejuicht. In het Digital Britain Report van de Britse 
overheid, van juni 2009, werd veel aandacht besteed aan de kansen die 
informatietechnolgie biedt op maatschappelijk en economisch gebied. 
Bovendien werd hierin uiteengezet wat er benodigd is om iedereen van 
deze	kansen	te	laten	profiteren.	Soortgelijke	onderwerpen	komen	aan	
bod	in	het	National	Broadband	Plan	van	de	US	Federal	Communications	
Commission en de EU 2020-strategie voor het realiseren van duurzame 
economische en maatschappelijke voordelen door middel van een 
gemeenschappelijke digitale markt. 
 In dit gedeelte gaan we in op onze rol in het Verenigd Koninkrijk, 
waar we producten en oplossingen leveren aan klanten uiteenlopend van 
particuliere consumenten tot grote ondernemingen. 

Het neerzetten van de juiste 
infrastructuur
Het	is	onmogelijk	de	vele	potentiële	voordelen	van	technologie	te	
realiseren zonder de meest up-to-date, betrouwbare en veilige 
IT-infrastructuur. 
 We investeren £1,5 miljard en willen glasvezelbreedband 
beschikbaar maken voor ten minste 40% van alle huishoudens in het 
Verenigd Koninkrijk. Dit is voor Europa de grootste investering aller 
tijden in supersnel glasvezelbreedband. Eind 2010 moeten 4 miljoen 
huishoudens in het Verenigd Koninkrijk kunnen beschikken over onze 
breedbanddienst. Uitgaande van een acceptabel investeringsklimaat, 
zien we mogelijkheden om het glasvezelnetwerk verder uit te rollen naar 
twee derde van de huishoudens in het Verenigd Koninkrijk in 2015. 
Andere communicatieleveranciers kunnen snel en gemakkelijk worden 
aangesloten op ons netwerk en kunnen dan supersnelle 
breedbanddiensten leveren aan hun eigen klanten. 

Er kunnen plaatsen zijn, met name in landelijke en afgelegen gebieden, 
waar	overheidsfinanciering	of	andere	ondersteuning	nodig	is	om	
supersnel breedband commercieel haalbaar te maken. Door middel 
van samenwerkingsverbanden kunnen we ervoor zorgen dat iedereen 
profiteert	van	de	commerciële,	educatieve	en	maatschappelijke	kansen	
die internet biedt. 
Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij een samenwerkingsverband in 
Noord-Ierland voor het uitrollen van glasvezelbreedband in stedelijke 
en landelijke gebieden, door middel van een gemeenschappelijke 
publiek-private investering. 
 Met de uitrol van supersnel breedband bouwen we voort op onze 
investering in de infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk, waar we 
breedband al beschikbaar hebben gemaakt voor 99% van alle 
huishoudens.	Ons	wifinetwerk	is	het	grootste	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
en Ierland en omvat meer dan anderhalf miljoen hotspots. Het streven 
is om in 2012 een breedbandsnelheid van ten minste 2Mbps te kunnen 
bieden aan vrijwel elk huishouden in het Verenigd Koninkrijk. We blijven 
diensten ontwikkelen om de toegang tot breedband in afgelegen 
gebieden te verbeteren.

Technologie voor een 
onderling verbonden 
wereld
We willen de kracht van technologie 
gebruiken om klanten en gemeenschappen 
te helpen hun productiviteit en kwaliteit 
van leven te verbeteren, en ondertussen 
ons bedrijf verder laten groeien.

    £1,5 miljard
Investeringen in glasvezelbreedband
In 2012 moet ten minste 40% van de huishoudens in het Verenigd 
Koninkrijk kunnen beschikken over glasvezel

De strijd tegen digitale uitsluiting
Het perspectief van een buitenstaander
Helen Milner 
Managing Director, UK online centres
Kunnen we in drie jaar tijd een miljoen meer mensen in het Verenigd 
Koninkrijk online krijgen? Ja. Maar waarom zouden we dat doen?
 Het internetgebruik in het Verenigd Koninkrijk is in minder dan tien 
jaar verdrievoudigd. Internet voorziet de meeste mensen 
van een dagelijks communicatiemiddel, winkelmogelijkheden en 
entertainment. Vorig jaar beschikte 70% van alle huishoudens in het 
Verenigd Koninkrijk over internet, een stijging van 11% in slechts een 
jaar tijd. Een op de vijf volwassenen, 9,4 miljoen mensen, was echter 
nog	nooit	online	geweest,	en	profiteert	niet	van	de	voordelen	van	
internet. Dertien procent van alle nieuwe banen is alleen online 
beschikbaar. Internetgebruikers besparen £560 per jaar dankzij de 
op internet aangeboden kortingen en voelen zich bovendien meer 
verbonden met hun vrienden en familie.
 UK online centres heeft als prioriteit om de komende drie jaar 
een miljoen meer mensen online te krijgen. We hopen dat deze mensen 
stuk voor stuk zelfverzekerde IT-gebruikers worden. Belangrijke 
werkgevers zoals BT kunnen hieraan een bijdrage leveren. Zo kunnen 
BT-medewerkers vrijwilligerswerk doen voor organisaties die hulp 
verlenen aan mensen die kampen met digitale uitsluiting, en hun 
IT-kennis overdragen aan mensen in hun persoonlijke omgeving die deze 
kennis ontberen (zie voor meer informatie: www.helppassiton.co.uk). 
Door samen te werken, voorkomen we digitale uitsluiting en verbeteren 
we de onderlinge verbondenheid in ons land.



BT Group plc  Duurzaamheidsevaluatie 20104

Technologie voor een onderling verbonden wereld

Essentiële diensten verbeteren 
We maken al gebruik van technologie om onze klanten in de publieke 
sector te helpen hun dienstverlening te verbeteren en de toegankelijkheid 
van	essentiële	diensten	als	gezondheidszorg	en	onderwijs	te	verbeteren.	
We bespreken hier kort twee voorbeelden. 
 Het nationale breedbandnetwerk voor de Britse NHS (National Health 
Service), dat is geleverd door BT, verbindt ziekenhuizen, medische centra 
en	huisartsen	met	elkaar,	en	maakt	een	meer	patiëntgerichte	zorg	
mogelijk.	Artsen	in	Darent	Valley	Hospital	en	St	Thomas’	Hospital	in	
Kent gebruiken nu bijvoorbeeld breedband om direct angiogrammen te 
versturen	en	in	realtime	te	bespreken	met	experts	in	Londen.	Patiënten	
kunnen nu veilig angioplastiek ondergaan in Kent, en hoeven hiervoor 
niet helemaal naar Londen af te reizen. 
	 Voor	ons	samenwerkingsverband	met	de	Suffolk	County	Council	
en de Mid Suffolk District Council, Customer Service Direct (CSD), 
maken we gebruik van geavanceerde IT-netwerken en onze kennis over 
klantenservice om de sociaal-maatschappelijke dienstverlening te 
verbeteren. De medewerkers van CSD werken samen met maatschappelijk 
werkers en ergotherapeuten om de behoeften van klanten in kaart te 
brengen. Dit betekent dat de meeste bewoners maar één persoon hoeven 
te spreken om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Alleen de meest 
complexe gevallen worden doorverwezen naar specialisten, zodat 
zorgverleners tijd overhouden voor de mensen die de meeste zorg 
nodig hebben. 

Technologie voor iedereen 
Sociale en digitale uitsluiting gaan vaak hand in hand. Mensen met 
een laag inkomen, werklozen en ouderen hebben vaak geen internet 
thuis. Nu steeds meer zaken online worden afgehandeld, hebben 
niet-internetgebruikers minder goed toegang tot banen, scholing 
en overheidsdiensten. Het te behalen economisch voordeel wanneer 
iedereen in het Verenigd Koninkrijk over internettoegang zou beschikken, 
wordt geschat op £22 miljard (The Economic Case for Digital Inclusion – 
oktober 2009). 

Internetbeleid 
Het perspectief van BT 
Simon Milner  
BT	Director,	Group	Industry	Policy

We ondersteunen de ambities van overheden overal ter wereld om 
een	digitale	economie	te	creëren	waar	iedereen	van	internet	kan	
profiteren.	Gelet	op	de	manier	waarop	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie, zal dit grote 
gevolgen hebben voor het milieu, de economie en de kwaliteit 
van leven. 
 Bij het ondersteunen van deze inspanningen hebben we te 
maken	met	conflicterende	publieke	vereisten.	Er	is	vraag	naar	snellere	
internetcapaciteit met een grotere betrouwbaarheid, 
maar tegelijkertijd moeten de minder wenselijke gevolgen van 
internetgebruik worden bestreden, zoals het zonder toestemming 
delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal via ‘peer-to-peer’-
technologie,	een	belangrijk	onderdeel	van	de	nieuwe	Digital	Economy	
Act in het Verenigd Koninkrijk.
 Vrijheid van meningsuiting moet worden afgewogen tegen de 
behoefte om ongewenst gedrag van sommige internetgebruikers in 
te perken en bedrijfsmodellen te beschermen die worden bedreigd 
door veranderende technologie en de manier waarop die door 
mensen wordt gebruikt. In de meeste gevallen vinden we dat klanten 
zelf moeten kunnen bepalen waarvoor ze hun internettoegang 
gebruiken. Het is niet aan ons om te bepalen wat goed of slecht is, 
de toegang te blokkeren of informatie te censureren. Dit laten we 
over aan de autoriteiten en de rechterlijke macht.
	 Wanneer	wij	ingrijpen,	is	dat	om	de	efficiëntie	onze	netwerken	
en diensten te waarborgen en, in een enkel uitzonderlijk geval, 
om de toegang tot kinderporno te blokkeren op aangeven van de 
onafhankelijke Internet Watch Foundation. Er wordt druk op ons 
uitgeoefend	om	ook	andere	inhoud	en	toepassingen	te	filteren,	
maar het introduceren van controles en blokkades zou het voor 
ons een stuk moeilijker maken om de snelle en betrouwbare 
internetverbinding te leveren die onze klanten zo op prijs stellen. 
 Dat we onpartijdig zijn, wil niet zeggen dat we onverschillig zijn. 
We geven klanten veel eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van 
hun	internetgebruik,	en	bieden	privacy-	en	beveiligingsdiensten	zoals	
BT	Family	Protection,	zodat	ouders	kunnen	bepalen	waartoe	hun	
gezinsleden toegang hebben zonder dat de keuzevrijheid van andere 
gebruikers wordt ingeperkt.
 We blijven het publieke debat over deze complexe zaken 
aanmoedigen en zijn voorstander van alle acties die brede 
maatschappelijke steun genieten.

Veilige, betrouwbare netwerken
Een	veilige,	betrouwbare	onlineomgeving	is	een	essentiële	vereiste	willen	
mensen vertrouwen hebben in het gebruik van internet. Klanten moeten 
hun informatie kunnen beschermen tegen gebruik door onbevoegden 
of criminele activiteiten, en kwetsbare mensen mogen niet worden 
blootgesteld aan ongepaste inhoud. Wij bieden diensten waarmee 
klanten	hun	gegevens	en	hun	privacy	kunnen	beschermen,	uiteenlopend	
van beveiligingsvoorzieningen in al onze breedbandpakketten voor 
consumenten	en	BT	PC	Security	voor	zakelijke	klanten,	tot	volledig	
beheerde beveiligingsdiensten voor onze grootste klanten. We werken 
samen met de ICT-sector en de overheid aan initiatieven om de online 
veiligheid van kinderen te verbeteren, bijvoorbeeld de UK Council for 
Child	Internet	Safety	(www.dcsf.gov.uk/ukccis).	Zie	voor	meer	informatie:	
www.dcsf.gov.uk/ukccis 

Breedbandnetwerk ondersteunt 
innovatie

Uit een onlangs gepubliceerd OESO-rapport blijkt dat 
breedbandnetwerken bijdragen aan innovatie in de economie als 
geheel, op dezelfde manier als elektriciteit en vervoersnetwerken 
dit in het verleden hebben gedaan. 
 Overheden worden in het rapport aangespoord te investeren 
in nationale breedbandnetwerken met hoge snelheid en open 
toegang die kunnen fungeren als het leveringsmechanisme van 
de toekomst voor een breed aanbod aan innovatieve nieuwe 
diensten zoals slimme elektriciteitsnetwerken, telegeneeskunde, 
intelligente vervoersnetwerken, interactief onderwijs en 
cloudcomputing.
 Het rapport laat zien dat nationale breedbandnetwerken 
zichzelf binnen tien jaar terugverdienen, dankzij aanzienlijke 
efficiencybesparingen	op	elektriciteit,	gezondheidszorg,	
wegvervoer en onderwijs. Lees het Network Developments in 
Support of Innovation and User Needs Report op www.oecd.org
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Technologie voor een onderling verbonden wereld

De mening van BT's Leadership Panel 

Het duurt niet lang meer voordat we de internetinfrastructuur 
waarin BT zoveel investeert, nodig hebben ter vervanging van 
de	fysieke	(en	milieuonvriendelijker)	infrastructuur.	
Tegelijkertijd moeten we echter zien te voorkomen dat 
contacten	via	internet	de	plaats	innemen	van	de	fysieke	
gemeenschappen waarvan het individuele welzijn en ons 
sociale kapitaal zo afhankelijk zijn. Het ‘virtualiseren van de 
infrastructuur’ kan gunstig zijn, maar het ‘virtualiseren van 
gemeenschappen’ is dat niet altijd. Toonaangevende 
IT-bedrijven zoals BT moeten zich bewust zijn van de 
dilemma´s die verbonden zijn met het gebruik van technologie 
en klaar zijn om te reageren op uiteenlopende en soms strijdige 
standpunten. Het bestrijden van digitale uitsluiting moet een 
hoge prioriteit krijgen om iedereen in staat te stellen te 
profiteren	van	de	voordelen	van	internet.

De kansen die technologie biedt  
Een toekomstscenario

Het is drie over zeven ´s ochtends en u wordt net wakker 
terwijl de verlichting in de slaapkamer geleidelijk feller 
gaat branden. Na het scheren vraagt u de spiegel een 
foto te maken van uw gezicht en die te vergelijken met 
de foto van vorige week. U vraagt zich af of een van de 
moedervlekken in uw gezicht toch niet groter is geworden. 
De spiegel analyseert de beelden en vergelijkt ze met 
duizenden andere beelden die in medische databases 
zijn opgeslagen. De resultaten worden doorgestuurd 
naar uw huisarts.

Uw dochter is al wakker en bekijkt de nieuwste 
natuurkundeles op haar mobiele apparaat. De digitale 
leraar combineert de lesmethoden van een van de beste 
wetenschapspresentatoren aller tijden in lessen op maat. 
Sinds ze deze lessen volgt, heeft ze veel meer belangstelling 
gekregen voor school.
 Op weg naar uw werk krijgt u een melding dat de 
computer	van	uw	huisarts	uw	beelden	heeft	geanalyseerd.	
U wordt uitgenodigd een afspraak te maken. U maakt een 
afspraak in de buurt van een vergadering waarvoor u die 
ochtend in het live-conferencingcentrum moet zijn. 
Live-conferencing betekent dat uw collega in de vestiging 
Berlijn	en	uw	potentiële	nieuwe	klant	in	de	VS	slechts	
een paar meter van u verwijderd lijken, hoewel het in 
werkelijkheid om duizenden kilometers gaat. 
 Op het moment dat u het conferencingcentrum verlaat, 
wijst	het	GPS-systeem	u	de	weg	naar	het	medisch	centrum.	
Uw gezicht wordt opnieuw gefotografeerd met behulp 
van camera's die onder de huid kunnen kijken. Zo wordt 
bepaald dat de moedervlek het best kan worden verwijderd. 
De ingreep wordt door een automatische robot uitgevoerd. 
Dergelijke eenvoudige ingrepen worden nu uitgevoerd 
door automatische robots, zodat chirurgen zich kunnen 
concentreren op complexere procedures. De robots kunnen 
op afstand worden bediend, zodat gespecialiseerd 
personeel	patiënten	kan	helpen	die	zich	duizenden	
kilometers verderop bevinden. 
 Na de ingreep krijgt u een melding binnen op uw 
mobiele apparaat dat uw vader bijna geen hartmedicijnen 
meer heeft. U staat op het punt iets aan te klikken om de 
medicijnen automatisch te versturen, maar bedenkt zich 
vervolgens. Het is alweer een poosje geleden dat u hem 
hebt gezien, dus u doet het op de ouderwetse manier, 
en haalt de medicijnen bij de apotheek om ze op weg 
naar huis bij uw vader af te geven. 

Ian Neild 
Technologie-evangelist bij BT

We	ondersteunen	initiatieven	om	meer	mensen	te	laten	profiteren	van	het	
digitale tijdperk, zoals Race Online 2012, een initiatief van de Digital 
Inclusion Champion in het Verenigd Koninkrijk om vier miljoen mensen 
die kampen met sociale en digitale uitsluiting, over internet te laten 
beschikken. We streven ernaar om in 2012 ten minste 100.000 mensen 
die momenteel geen internet hebben, online te krijgen. Andere 
programma´s om digitale uitsluiting te bestrijden zijn onder meer:

  De BT Internet Rangers-website, die jonge mensen de middelen in 
handen geeft om oudere familieleden te leren omgaan met internet.

	 	One	Economy,	in	de	VS,	dat	we	meer	dan	twee	jaar	gaan	ondersteunen	
om jonge mensen te helpen die volwassenen leren omgaan met 
internet.

	 	Ondersteuning	voor	EverybodyOnline,	dat	wordt	gerund	door	Citizens	
Online, en dat minder bedeelden in het Verenigd Koninkrijk helpt bij 
het gebruiken van digitale technologie. We ondersteunen ook Age UK, 
dat oudere mensen aanmoedigt onbekende technologie te gebruiken.

  Ons werk voor Katha, een liefdadigheidsorganisatie die IT-onderwijs 
verzorgt voor minder bevoorrechte kinderen in India. Mede dankzij 
onze hulp heeft Katha sinds 2001 niet minder dan 16.000 
IT-certificaten	uitgereikt,	waarvan	54%	aan	meisjes	en	vrouwen.

Met de producten en diensten die we ontwikkelen, kunnen mensen 
ongeacht	hun	capaciteiten	optimaal	van	informatietechnologie	profiteren.	
Door bij al onze consumentenproducten rekening te houden met 
toegankelijkheid, zijn we in staat producten te leveren die meer klanten 
aanspreken. Zo is de BT Home Hub (onze draadloze internetrouter) dankzij 
diverse verbeteringen voor alle klanten een stuk eenvoudiger geworden in 
het gebruik. 
 We weten dat de prijs voor sommige klanten een belemmering kan 
zijn. Daarom hebben we ongekend voordelige pakketten geïntroduceerd 
voor breedband, telefonie en Vision TV in 2010. Verder hebben we samen 
met anderen campagne gevoerd voor lagere MTR-tarieven voor mobiele 
telefonie (de kosten die mobiele operators in rekening brengen om 
gesprekken van vaste lijnen of andere netwerken door te verbinden naar 
mobiele telefoons), om de telefoonrekening voor alle klanten omlaag 
te krijgen. We zijn blij met de aanbeveling van Ofcom voor lagere 
MTR-tarieven.	PlusNet,	een	dochtermaatschappij	van	BT,	levert	een	
voordelige breedbanddienst in het Verenigd Koninkrijk. 
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Om de gevaarlijkste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, 
moeten overheden, bedrijven en particulieren de uitstoot van 
broeikasgassen drastisch beperken. Veranderingen op deze schaal vereisen 
een fundamentele transformatie, geen geleidelijk veranderingsproces. 
 De IT-sector zal de meeste andere sectoren in belangrijke mate helpen 
bij de overgang naar een CO2-arme economie door het energieverbruik in 
kaart	te	brengen	en	te	beperken,	en	door	fysieke	producten	en	activiteiten	
te vervangen door virtuele alternatieven. We zien nu al een toenemende 
vraag naar producten en diensten met een lagere CO2-uitstoot. Bovendien 
neemt de CO2-regelgeving in belangrijke markten toe. De milieuprestaties 
worden een formele vereiste in inkoopprocessen, en er worden steeds meer 
contracten toegekend op basis van zaken als energieverbruik en 
CO2-uitstoot. 
 De CO2-uitstoot van de ICT-sector zelf bedraagt momenteel circa 2% 
van het wereldwijde totaal. Dit aandeel zou volgens het GeSI SMART 
2020-rapport wel eens aanzienlijk kunnen stijgen, dit als gevolg van de 
inspanningen die deze sector zich getroost om andere sectoren in staat te 
stellen hun energiebehoefte te verminderen. Hoewel ons energieverbruik 
toeneemt door de levering van nieuwe en snellere diensten, hebben we 
ons ten doel gesteld om ons netto-energieverbruik concreet met 3% te 
verlagen in het komende jaar. 

Klanten helpen met de verlaging van hun 
CO2-uitstoot
Dit jaar hebben we ons geconcentreerd op het verder doorgronden van de 
commerciële	consequenties	van	de	transformatie	naar	een	CO2-arme 
economie door te bepalen wat deze transformatie zoal betekent voor onze 
producten op de korte, middellange en lange termijn. 

Technologie voor een 
CO2-arme economie
Klimaatverandering is een feit en 
de gevolgen zullen verstrekkend zijn. 
Er	is	behoefte	aan	nieuwe	ideeën	en	
technologieën	om	de	manier	waarop	we	
leven en werken radicaal te veranderen.

De wereldwijde uitstoot van CO2-equivalent (C02e) door BT

De mening van BT's Leadership Panel 

2009 was het jaar van de teleurstellende klimaattop in 
Kopenhagen en het verzet tegen de klimaatwetenschap. 
Ondanks het mediarumoer staan de wetenschappelijke bewijzen 
als een huis en zijn de gerapporteerde feiten zelfs ongunstiger 
dan	in	het	vorige	IPCC-rapport	in	2007.	
 Wat maatregelen betreft heeft de aanloop naar Kopenhagen 
veel toezeggingen opgeleverd op nationaal niveau, opvallend 
genoeg	ook	van	de	grote	opkomende	economieën.	Deze	
maatregelen schieten echter tekort en het blijft onduidelijk 
hoe een groot internationaal akkoord kan worden gerealiseerd. 
In deze situatie heeft de wereld de particuliere sector nodig 
om het voortouw te nemen. Bedrijven zoals BT doen dit ook, 
door	doelen	te	stellen,	strategieën	te	bedenken	om	die	doelen	
te realiseren, en door te gaan met het verminderen van de 
CO2-uitstoot. Een groot aantal CO2-arme oplossingen zal 
voortkomen uit de IT-sector en BT levert hieraan een belangrijke 
bijdrage met zijn uitgebreide R&D-activiteiten. BT moet ook in 
gesprek gaan met beleidsmakers om er voor te zorgen dat de 
juiste prikkels en regels worden ontwikkeld om de komende tien 
jaar ‘groene groei’ te realiseren.

We bieden al producten en diensten om klanten te helpen duurzamer te 
werken	door	efficiënter	om	te	gaan	met	energie	en	de	productiviteit	te	
verbeteren. De grootste vraag naar duurzame oplossingen is momenteel 
afkomstig van grote ondernemingen en klanten in de publieke sector. 
BT Global Services ondersteunt deze klanten met diensten zoals 
conferencing,	voorzieningen	voor	flexibel	werken	en	geautomatiseerd	
buitendienstbeheer.	Onze	Sustainability	Practice	helpt	grote	klanten	hun	
CO2-uitstoot te bepalen en manieren te vinden om hun energieverbruik 
en operationele kosten te verlagen.
 We ontwikkelen netwerken en datacenters met een laag 
energieverbruik en helpen klanten het energieverbruik in hun bestaande 
datacenters te verlagen. Onze virtuele datacenterservice levert 
on-demand,	flexibele	computerdiensten	die	de	kosten	met	wel	40%	
kunnen beperken, minder ruimte vergen, en het energieverbruik en de 
CO2-uitstoot verlagen.
 Ons onderzoek (op basis van onze eigen ervaring en die van onze 
klanten) geeft aan dat de CO2-uitstoot op jaarbasis met wel 1,2 ton kan 
worden verlaagd voor elke medewerker die thuiswerkt. Onze Field Force 
Automation-oplossing	(die	realtime	informatie	laat	zien	en	dynamische	
werkplanningen maakt voor mobiele medewerkers) kan de hoeveelheid 
benodigde ritten en de hieraan gerelateerde CO2-uitstoot met wel 
20% verlagen. 
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Klimaatverandering  
Het perspectief van BT 
Chris Tuppen 
BT	Chief	Sustainability	Officer

Het afgelopen jaar deden zich een aantal gebeurtenissen voor die 
voor sommige mensen aanleiding waren om de noodzaak voor 
maatregelen tegen klimaatverandering in twijfel te trekken. 
De	koude	winter	van	2010,	de	gelekte	e-mails	van	de	University	
of	East	Anglia,	de	foutieve	opgave	van	het	IPCC	met	betrekking	
tot	het	smelten	van	de	gletsjers	in	de	Himalaya	en,	uiteraard,	
het teleurstellende resultaat van de klimaattop in Kopenhagen. 
 Al deze gebeurtenissen doen niets af aan het wetenschappelijke 
feit dat CO2 leidt tot opwarming van de aarde en dat door de 
verbranding van fossiele brandstoffen de concentratie CO2 in de 
atmosfeer wordt verhoogd. 
 Uiteindelijk zal het politieke establishment overal ter wereld 
op deze harde werkelijkheid moeten reageren. Hoewel er nog geen 
consensus is over wie wat gaat doen en wanneer, was de boodschap 
van Kopenhagen duidelijk: alle landen onderschrijven de noodzaak 
om in actie te komen, en uiteindelijk zal er onvermijdelijk sprake zijn 
van	nieuwe	regelgeving,	fiscale	interventies,	en	nieuwe	markten	
voor producten met een lage CO2-uitstoot. 
 Wij zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen op de langere 
termijn zullen leiden tot omzetgroei in de IT-sector. Wij bereiden ons 
hierop voor door deel te nemen aan proefprojecten met slimme 
meters en slimme elektriciteitsnetten, en onderzoek te doen naar 
het holistische concept van slimme gemeenschappen waarin een 
uitgebreide	reeks	slimme	technologieën	bijeen	wordt	gebracht.

Duurzaam ontworpen
Met uiteenlopende tools en trainingen voor onze productteams wordt het 
doel van een lage CO2-uitstoot verankerd in het ontwerp en de ontwikkeling 
van onze producten en diensten. We werken momenteel aan een methode 
voor het bepalen van de CO2-uitstoot van onze communicatieoplossingen. 
Dit is een grote uitdaging omdat onze oplossingen een combinatie zijn van 
fysieke	producten,	diensten	en	netwerken.	Bovendien	moet	rekening	
worden gehouden met de gevolgen van levering en onderhoud. Met de 
kennis die we zo opdoen, helpen we anderen, ook met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe internationale normen.
 Onze productteams kopen ook producten in met een lagere 
milieubelasting, en werken samen met brancheorganisaties om de 
normen in de wereldwijde voorraadketen te verbeteren. Zo zijn we 
in staat de energiezuinigheid te verbeteren van ons aanbod aan 
consumentenproducten, waaronder telefoons, Home Hub (draadloze 
internetrouter) en BT Vision box, die 12% energiezuiniger is dan de vorige 
versie. (Zie pagina 9)

Onze eigen CO2-uitstoot verminderen
Vergeleken met andere bedrijven hebben we een van de meest ambitieuze 
emissiedoelen ter wereld om van BT een bedrijf te maken met een lagere 
CO2-intensiteit. Het streven is om de CO2-intensiteit van onze wereldwijde 
bedrijfsactiviteiten in 2020 te hebben verlaagd met 80% vergeleken met het 
niveau in 1997 (CO2-intensiteit koppelt de CO2-uitstoot	aan	de	financiële	
prestaties).	Dit	streefdoel	stemt	overeen	met	de	aanbevelingen	van	het	IPCC	
(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)	voor	de	verlaging	van	de	
CO2-uitstoot in ontwikkelde landen. We hebben onze CO2-intensiteit sinds 
1997 al met 54% weten te verlagen door het energieverbruik in kaart te 
brengen, de energiezuinigheid van onze kantoren, netwerken en datacenters 
te verbeteren, een eigen duurzame elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen, 
over te schakelen op elektriciteitsbronnen met een lage CO2-uitstoot en 
thuiswerkprogramma's in te voeren.
 We hebben veel vooruitgang geboekt, maar erkennen dat er nog meer 
moet gebeuren om rendabele manieren te vinden om ons energieverbruik en 
onze uitstoot te beperken. We leiden in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 
het	grootste	privaat	gefinancierde	windenergieproject	buiten	de	
energiesector, dat tot 25% van de door ons benodigde elektriciteit in het 
Verenigd Koninkrijk moet gaan produceren in 2016. In afwachting van de 
oplossing voor een technisch probleem met een lokaal vliegveld hebben we 
in februari 2010 toestemming gekregen voor de plannen voor onze eerste 
locatie, met vijf windturbines. U kunt alles lezen over onze plannen en 
de manier waarop we gemeenschappen in de buurt van voorgestelde 
windmolenparken bij onze plannen betrekken op www.bt.com/betterworld. 
Het	zonne-energiesysteem	van	ons	hoofdkantoor	in	Noord-Amerika	in	
het Californische El Segundo produceert 15-20% van het energieverbruik 
van het hoofdkantoor, waardoor de CO2-uitstoot op jaarbasis met meer 
dan 300 ton is verlaagd. 
 Het zou mooi zijn als iedereen in ons bedrijf een steentje bijdraagt. We 
willen dat in 2012 20% van onze medewerkers deelneemt aan activiteiten 
tegen klimaatverandering. Nu al ondersteunen meer dan 7000 medewerkers 
onze acties. Met onze energiebesparingscampagne en ons netwerk van 
Carbon Clubs proberen we onze medewerkers bij onze doelstellingen te 
betrekken en hen te motiveren om de CO2-uitstoot te verlagen. 

Technologie in actie 
Het perspectief van een klant 

Flexibel	werken	betaalt	zich	uit	voor	Beachcroft	LLP,	
een commercieel advocatenkantoor, in de vorm van 
hogere productiviteit en lagere kosten. Beachcroft heeft 
de kantoorruimte op één locatie weten te beperken met niet 
minder dan 25%. Ze streven naar een totale verlaging van 
50%, met soortgelijke besparingen op andere locaties. Dankzij 
de beperking van het woon-werkverkeer wordt ook de balans 
tussen werk en privé verbeterd voor medewerkers. 
	 Als	early	adopter	is	Christy	Farrer,	Strategic	Project	
Manager bij Beachcroft, rotsvast overtuigd van de voordelen. 
“Ik werk nu drie dagen per week vanuit huis,” zegt ze, 
“Ik bespaar niet alleen geld op mijn woon-werkverkeer, 
maar kan de tijd die ik eerder kwijt was aan reizen, nu besteden 
aan mijn werk. Dus zo valt voor iedereen wat te winnen.”

Technologie voor een CO2-arme economie

   12% energiezuiniger  
BT Vision box 
Energiezuiniger dan de vorige versie
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Technologie voor een CO2-arme economie

De kansen die technologie biedt  
Een toekomstscenario 

Het is winter, vroeg in de avond, en u hebt een hele dag 
op kantoor gezeten. U typt “naar huis” op de computer. 
Er wordt een bericht verstuurd naar de leden van de 
carpool, thuis weten ze dat u onderweg bent, en al uw 
telefoongesprekken worden onmiddellijk 
doorgeschakeld naar uw mobiele telefoon. 

U staat op en het beeldscherm wordt uitgeschakeld. 
Niemand heeft nog een eigen computer. Alle 
computercapaciteit bevindt zich in grote, uiterst 
efficiënte	datacenters	die	zijn	gebouwd	in	de	nabijheid	
van duurzame energiebronnen. Terwijl het beeldscherm 
wordt afgesloten, wordt de servercapaciteit door het 
datacenter onmiddellijk toegewezen aan een andere 
gebruiker. 
 Terwijl u het kantoor uit loopt naar de parkeerplaats, 
lichten er een voor een LED-lampjes op, om weer uit te 
gaan als u voorbij bent. Zo loopt u in een kring van licht. 
U krijgt gezelschap van een collega uit uw carpool, die 
bericht heeft gehad dat u op het punt stond te vertrekken. 
U stapt in de elektrische auto. Het is een modieuze, 
comfortabele auto, geen voertuig met de uitstraling 
van een omgebouwde melkwagen. 
 Terwijl u naar huis rijdt, communiceert uw mobiele 
apparaat continu met uw huis. Uw huis is uitstekend 
geïsoleerd: het dak is volledig bedekt met zonnepanelen 
en de muren nemen warmte op wanneer het warm is, 
en geven warmte af wanneer het koud is. Het huis weet 
wat voor weer het is, wanneer u thuiskomt, hoeveel 
zonne-energie er vandaag is opgewekt, hoeveel 
elektriciteit is gegenereerd en hoeveel elektriciteit is 
verkocht aan het net. Het huis weet welke kamers u wilt 
gebruiken, dus deze kamers worden voorbereid op uw 
thuiskomst.	Voor	het	stadsverwarmingssysteem	waarmee	
uw huis wordt verwarmd, wordt een enorme 
ondergrondse warmtepomp gebruikt. 
 Nadat u uw collega hebt thuisgebracht, komt u thuis 
en sluit u de auto aan op de lader. Na het eten hebt u het 
wekelijkse videogesprek met uw ouders, die al op hoge 
leeftijd zijn, maar nog steeds in hun eigen huis wonen. 
In de afgelopen jaren heeft de zorg een transformatie 
ondergaan. Met sensoren worden de activiteiten en 
gezondheid van mensen gecontroleerd. Er worden 
regelmatig controles uitgevoerd met speciale 
diagnosemethoden op afstand. Gezondheidsproblemen 
worden veel eerder ontdekt. 
 Zodra u naar bed gaat, worden de verlichting en de 
verwarming van het huis automatisch uitgeschakeld. 

Chris Tuppen
BT	Chief	Sustainability	Officer

CO2-arme economie
Het perspectief van een buitenstaander 
Steve Howard  
CEO, The Climate Group
In	2008	hebben	The	Climate	Group	en	het	Global	e-Sustainability	
Initiative het rapport SMART 2020: Enabling the Low Carbon 
Economy	in	the	Information	Age	uitgegeven.	Hierin	werd	
aangetoond dat het slim inzetten van ICT de wereldwijde 
CO2-uitstoot zou kunnen verlagen met 15% in 2020 doordat 
andere sectoren met ICT energiezuiniger kunnen worden gemaakt.
 Hoe kan de ICT-sector dit realiseren? Veel bedrijven beginnen 
naar hun eigen uitstoot te kijken, en veel bedrijven ontwikkelen 
producten en diensten op basis van hun expertise op het gebied 
van netwerken of communicatie. 
	 Wanneer	men	eenmaal	begrijpt	waar	sprake	is	van	inefficiëntie,	
kan deze informatie worden gebruikt om een hele reeks producten 
en diensten te ontwikkelen waarmee consumenten en bedrijven 
energie en geld kunnen besparen. Dit proces is al in volle gang, 
en	het	specialisme	gegevensbeheer-	en	analyse	groeit	bijna	twee	
keer zo snel als de rest van de ICT-sector, met 10% per jaar.
	 Naast	het	leveren	van	diensten	zoals	gegevensanalyse,	en	
telefonisch en videovergaderen, moet de ICT-sector ook de vraag 
naar energiezuinige oplossingen stimuleren. Het is dan ook zaak 
om inspanningen van de overheid te ondersteunen voor het 
aanmoedigen	van	efficiënt	energieverbruik	en	het	verzamelen	
van gegevens over het energieverbruik. 
 De markt van energiezuinige producten kan groeien door 
gemeenschappelijke standaarden waardoor machines en computers 
in het elektriciteitsnetwerk met elkaar kunnen communiceren, 
pilotprojecten	waarin	nieuwe	technologieën	worden	getest,	en	
gevestigde methoden waarmee het effect van nieuwe ICT-diensten 
op de uitstoot nauwkeurig kan worden gemeten. Dit vergt een 
ongeëvenaarde	samenwerking	binnen	de	sector	en	tussen	
verschillende sectoren.
	 Efficiënt	energieverbruik	levert	alleen	maar	winst	op	voor	de	
ICT-sector, consumenten, bedrijven en het milieu. Bedrijven die 
kiezen voor innovatie, zullen de komende tien jaar en daarna 
toonaangevend zijn in de wereld.

CO2-rapportages
We rapporteren al sinds 1992 over onze CO2-uitstoot en houden ons aan 
het	Greenhouse	Gas	Protocol	en	de	richtlijnen	van	de	Britse	overheid.
 Dit jaar heeft de Britse overheid nieuwe vrijwillige rapportagerichtlijnen 
gepubliceerd voor bedrijven. Deze richtlijnen wijken af van eerdere 
richtlijnen. Nu wordt aanbevolen dat de CO2-uitstoot van ingekochte 
elektriciteit met een CO2-uitstoot die ofwel laag of nihil is, wordt 
gerapporteerd op basis van de gemiddelde intensiteit van de uitstoot van 
het desbetreffende elektriciteitsnetwerk. Hiermee verdwijnt elke prikkel 
voor grote energieverbruikers als BT om duurzame elektriciteit in te kopen. 
Naar onze mening is dit een stap terug, met name gezien de enorm 
uitdagende doelstellingen die het Verenigd Koninkrijk moet zien te 
realiseren om het aandeel van duurzame elektriciteit de komende tien jaar 
te vergroten. De overheid heeft toegezegd deze richtlijn in december 2010 
opnieuw te beoordelen.
 Afhankelijk van de uitkomst van die beoordeling moeten we mogelijk 
onze aanpak ten aanzien van energie-inkoop, CO2-rapportages en onze 
CO2-doelstellingen bijstellen.
 Omwille van de transparantie bevatten onze CO2-rapportages dit jaar 
de elektriciteit met een uitstoot van een voor het netwerk gemiddelde 
intensiteit naast de CO2-besparingen die zijn gerealiseerd door de inkoop 
van elektriciteit met een lage CO2-uitstoot. Zie voor onze volledige 
CO2-rapportage www.bt.com/betterworld
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Het talent van morgen 
Het perspectief van een buitenstaander
Tony Manwaring  
Chief	Executive,	Tomorrow’s	Company

Het	beeld	van	wat	waarde	is	en	hoe	het	wordt	gecreëerd,	is	radicaal	
aan het veranderen, en daarmee ook onze opvattingen over 
‘talent’. In de toekomst wordt bij strategische beslissingen niet 
alleen rekening gehouden met economische aspecten, maar ook 
met milieu- en maatschappelijke aspecten (we noemen dit de 
‘drievoudige context’).
 Bedrijven moeten hiervoor niet alleen hun manier van denken 
veranderen, maar ook hun gebruikelijke gang van zaken. Nieuwe 
activiteiten, zoals het ontwikkelen van werkelijk duurzame en 
succesvolle nieuwe producten voor de toekomst, zullen mislukken 
als medewerkers de achterliggende gedachte niet begrijpen. 
Tegelijkertijd	kun	je	met	louter	ideeën	geen	waarde	creëren	zonder	
te	beschikken	over	de	processen	die	benodigd	zijn	om	die	ideeën	
daadwerkelijk te realiseren.
 BT heeft dit goed door en wil informatietechnologie gebruiken 
om innovatieve nieuwe manieren te vinden om talent op te sporen en 
de manier van denken te veranderen. Het bedrijf ziet ook in dat het 
als vooraanstaand Brits merk een voorbeeldfunctie heeft, met 
verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor het ondersteunen van 
de transformatie van het Verenigd Koninkrijk naar een digitale 
economie. Daarnaast ziet het in dat het als internationaal bedrijf de 
vaardigheden nodig heeft om klanten uit uiteenlopende culturen en 
in verschillende branches van dienst te kunnen zijn.
 Het is een benadering die is geworteld in vertrouwen en 
respect voor de eigen medewerkers en de verscheidenheid aan 
talent die medewerkers te bieden hebben. Werken voor BT is 
mede hierdoor sterk veranderd: er is volop gelegenheid om 
flexibel	te	werken,	waardoor	meer	mogelijkheden	zijn	ontstaan	
voor	alle	medewerkers	en	specifieke	groepen	in	het	bijzonder,	zoals	
bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en mensen met veel zorgtaken. 
De aandacht voor vrijwilligerswerk en de betrokkenheid van 
mensen draagt bij aan die zo belangrijke nieuwe manier van 
denken. Als dit slaagt, is dit het belangrijkste bedrijfsmiddel van BT 
in de overgang naar een wereld die meer verbonden is.
 Het Tomorrow’s Global Talent-rapport is te raadplegen op  
www.forceforgood.com

Alleen door ons te concentreren op vaardigheden kunnen we wereldwijd 
succesvol concurreren, de snelle technologische veranderingen in onze 
sector bijbenen en een bijdrage leveren aan de aanpak van belangrijke 
uitdagingen zoals klimaatverandering en sociale uitsluiting. 
 We investeren volop in scholing en vrijwilligerswerk om mensen op alle 
niveaus in het bedrijf uit te rusten met een breed scala aan vaardigheden, 
zodat hun kansen verbeteren en ze worden geïnspireerd om een verschil 
te maken in ons bedrijf en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. 
Dankzij	de	mogelijkheden	die	we	bieden	voor	flexibel	werken,	kunnen	we	
talent uit verschillende nieuwe bronnen aantrekken met uiteenlopende 
perspectieven die waarde toevoegen aan ons bedrijf.
	 Dit	jaar	zijn	we	er	dankzij	efficiencyverbeteringen	in	geslaagd	
om in totaal maar liefst 20.000 arbeidsplaatsen (eigen medewerkers, 
uitzendkrachten en onderaannemers) te schrappen. We hebben veel 
succes geboekt met het aan werk helpen en herscholen van personeel 
door hen uit te rusten met nieuwe vaardigheden en door werk voor hen 
te zoeken binnen groeiende onderdelen van BT. Dankzij herscholing en 
andere ondersteuning hebben ongeveer 5000 mensen een andere baan 
gevonden binnen het bedrijf. 

Vaardigheden voor de toekomst
Om	onze	duurzaamheidsdoelen	te	realiseren	en	optimaal	te	profiteren	
van technologie, moeten onze medewerkers goed begrijpen waarom 
duurzaamheid zo belangrijk is voor BT. We moeten onze mensen voorzien 
van de vaardigheden die het verschil kunnen maken. 
 Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het in kaart brengen van 
de vaardigheden die onze mensen nodig hebben om duurzame keuzes te 
integreren in hun ontwikkeling en hun zakelijke beslissingen. We hebben 
onze medewerkers getest op hun kennis op het gebied van economie, 
milieu en maatschappelijk welzijn door middel van workshops en discussies 
met een dwarsdoorsnede van ons personeelsbestand. Verder heeft ons 
externe	Leadership	Panel	inzichten	bijgedragen	ten	aanzien	van	de	
uitdagingen waarvoor we staan en de aanpak die andere toonaangevende 
organisaties hebben gekozen.
 Zo hebben we inzicht gekregen in de huidige denktrant binnen 
het bedrijf, en weten we welk gedrag vereist is van medewerkers. 
Bovendien is de scholings- en ontwikkelingsbehoefte duidelijk geworden. 
In samenwerking met economische hogescholen, consultinggroepen en 
gespecialiseerde aanbieders zetten we het komende jaar een 
ontwikkelingsprogramma op voor onze medewerkers.
 Het is evident dat onze product- en marketingteams een belangrijke 
rol spelen bij het ontwikkelen van duurzamer klantoplossingen. We hebben 
een toolkit ontwikkeld om te waarborgen dat duurzaamheidscriteria 
worden ingebouwd in het productontwerp, en om (ter inspiratie) extra 
aandacht te besteden aan producten die een verschil hebben gemaakt 
voor klanten (en de omzet). Met behulp van deze tools leren onze 
marketingteams hoe onze oplossingen bijdragen aan duurzaamheid, 
zodat ze dit ook aan onze klanten kunnen overbrengen.

Vaardigheden voor 
een duurzaam BT
Het is een enorme uitdaging om te komen tot 
een CO2-arme wereld waar technologie de 
kwaliteit van leven voor iedereen verbetert. 
We moeten innoveren, onze medewerkers 
helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, 
en iedereen bij BT betrekken bij onze pogingen 
onze duurzaamheidsdoelen te realiseren. 
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Onze	medewerkers	onderschrijven	de	voordelen	van	flexibel	werken.	
Na 22 jaar voor BT te hebben gewerkt, waarvan 16 jaar in ons callcenter in 
Shrewsbury,	geniet	debiteuren-	en	inlichtingenmedewerker	Sandra	Hannan	
van de rust die het thuiswerken met zich meebrengt. Sandra vertelt: 
“Dankzij de gebroken dienst heb ik overdag tijd om wat in de huishouding 
te doen of met vrienden te lunchen. Bovendien kan ik 's avonds meer tijd 
met mijn partner doorbrengen. Na zes maanden kan ik wel zeggen dat ik me 
gezonder en gelukkiger voel dan ooit. Bovendien heb ik een veel prettiger 
contact met mijn klanten. Ik denk dat BT het heel slim aanpakt door mensen 
thuis te laten werken. Ik denk dat dit echt de juiste weg vooruit is.”
 Reparatiemedewerker Steve Lewis wilde ook graag af van zijn 
dagelijkse woon-werkverkeer van twee keer 40 minuten en wilde meer 
tijd doorbrengen met zijn twee jonge kinderen. Nu werkt Steve hetzelfde 
aantal uren, maar dan in vier dagen, verdeeld over twee diensten, 's 
ochtends en aan het begin van de avond. Hij voegt hieraan toe: “Ik bof datik 
een apart kantoor in mijn tuin heb, zodat ik me volledig op mijn werk kan 
concentreren. Mijn prestaties zijn enorm verbeterd sinds ik thuiswerk.”
	 Doordat	ze	thuiswerkt	kan	Mandy	Simpson,	debiteuren-	en	
inlichtingenmedewerker, overdag voor haar kleindochter zorgen, 
zodat haar dochter na het zwangerschapsverlof weer aan het werk kan. 
Ze zegt: “thuis gaan werken is een van de slimste stappen die ik ooit heb 
gezet bij BT”.
	 Met	onze	oplossingen	voor	flexibel	werken	profiteren	onze	klanten	
van dezelfde voordelen.

Dit jaar hebben we duurzaamheid geïntegreerd in ons ontwikkelprogramma 
voor talent en leiderschap, om onze toekomstige leiders te voorzien van de 
kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om succes te boeken op het 
gebied van het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We 
hebben managers en teams ook herinnerd aan de principes van ons bedrijf: 
The	Way	We	Work.	We	hebben	ons	prestatiemanagementproces	
geëvalueerd	en	waar	nodig	aangepast	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	
gewenste	gedrag	consequent	wordt	herkend	en	beloond.

Vaardigheden verbeteren met scholing
Dankzij scholing blijven onze medewerkers uitstekend op de hoogte 
van de veranderende technologie. Zo hebben we dankzij het Right First 
Time-programma en de investeringen in ons netwerk de betrouwbaarheid 
verbeterd en zijn er minder storingsbezoeken nodig. Onze technici worden 
omgeschoold zodat ze beschikken over de vaardigheden die we nodig 
hebben om ons supersnelle glasvezelbreedbandnetwerk uit te rollen. 
 We onderkennen dat vaardigheden belangrijk zijn op alle niveaus 
binnen het bedrijf. Dit jaar halen meer dan 5000 medewerkers een extra 
diploma	of	certificaat.	Ons	stageprogramma	stelt	jonge	mensen	in	staat	de	
benodigde vaardigheden op te doen om succes te boeken in dit innovatieve 
tijdperk. Momenteel zijn er verspreid over BT niet minder dan 713 
stageplaatsen. In 2011 willen we nog 200 extra stagiairs aantrekken.
	 Samen	met	andere	werkgevers	en	BITC	(Business	in	the	Community)	
werken we aan ‘Work Inspiration’, een nieuw initiatief dat circa 3000 
jongeren aan een verbeterde stageplaats moet helpen bij BT. Ze krijgen 
zo inzicht in het arbeidsproces en kunnen zich een idee vormen van de 
loopbaan die voor hen geschikt zou zijn.

Het effect van flexibel werken
Met	onze	oplossingen	voor	flexibel	werken	hebben	medewerkers	waar	ze	
ook zijn (thuis, op kantoor of onderweg) toegang tot dezelfde informatie, 
systemen	en	toepassingen.	Meer	dan	9600	van	onze	medewerkers	werken	
geregeld thuis, zodat ze niet hoeven te forenzen en er minder kantoorruimte 
nodig is.
 Flexibel werken draagt bij aan een betere balans tussen werk en 
privé en vermindert de milieueffecten en kosten van woon-werkverkeer. 
Uit onze ervaring blijkt dat, mits de desbetreffende functie geschikt is 
voor thuiswerken, mensen extra gemotiveerd en geconcentreerd zijn. 
De productiviteit is er dan ook erg bij gebaat. BT is bovendien in staat 
medewerkers aan te trekken uit meer uiteenlopende achtergronden, met 
de grote diversiteit aan capaciteiten en vaardigheden dat we nodig hebben. 
Het gaat onder meer om zeer ervaren, geschoolde medewerkers die veel 
waarde	hechten	aan	flexibiliteit,	en	om	mensen	met	een	handicap,	mensen	
met een zorgtaak, of oudere mensen die langer door willen werken. 

De mening van BT's Leadership Panel

De overgang naar een duurzame maatschappij en een 
CO2-arme economie vergt een drastische verandering van 
onze cultuur, en een investering in de juiste vaardigheden. Het 
is van groot belang dat wordt ingezien dat voor het bevorderen 
van duurzaamheid behoefte is aan een combinatie van 
interdisciplinaire vaardigheden, waaronder zowel technische 
vaardigheden als nieuwe vaardigheden om interne en externe 
stakeholders te motiveren en mobiliseren. Het is positief dat BT 
duurzaamheid begint in te bedden in het beslissingsproces 
door het onderdeel te maken van talentontwikkeling. 
 We zijn op weg naar een wereld waarin voor elk nieuw 
product dat op de markt wordt gebracht, vooraf een afweging 
is gemaakt van de bijdrage die het levert op maatschappelijk, 
financieel	en	milieugebied,	en	waarin	medewerkers	bijdragen	
aan duurzaamheid door onder meer vrijwilligerswerk te doen 
dat voorheen wellicht als onproductief werd gezien. Er zijn 
solide gegevens nodig om te bewijzen dat BT wederom het 
goede voorbeeld geeft en om te beoordelen in hoeverre 
vrijwilligersprojecten en andere initiatieven bijdragen aan 
de duurzaamheidsprestaties van BT. 

Vaardigheden voor een duurzaam BT

   5000
Scholing 
Aantal BT-medewerkers dat dit jaar een erkende opleiding volgt.
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Vaardigheden voor een duurzaam BT

Goed bezig
We bieden onze medewerkers extra mogelijkheden om nieuwe 
vaardigheden en ervaring op te doen door ons nog meer op 
vrijwilligerswerk te concentreren. Dit jaar hebben we ons al lang 
lopende vrijwilligersprogramma aanzienlijk uitgebreid. Het is 
nu zo dat al onze medewerkers wereldwijd drie dagen per jaar 
vrijwilligerswerk mogen doen in de tijd van BT. In 2010 hebben 
BT-medewerkers alles bij elkaar meer dan 28.000 dagen 
vrijwilligerswerk gedaan in hun lokale gemeenschap. De waarde 
hiervan schatten we op niet minder dan £9,4 miljoen. 
 We hebben een uitgebreid portfolio vrijwilligerswerk ontwikkeld 
om de interesse en motivatie van onze medewerkers te stimuleren. 
Het gaat onder meer om activiteiten die de algemene duurzaamheids- 
en zakelijke doelstellingen van BT ondersteunen, zoals een pilotproject 
bij UK Online voor de bestrijding van digitale uitsluiting. We 
organiseren ook grootschalige vrijwilligersevenementen, zoals tijdens 
de London 2012 Volunteering Week, waarbij onze medewerkers de 
voorbereidingen	van	de	Olympische	Spelen	en	Paralympics	van	2012	
in Londen hebben ondersteund. Verder hebben onze medewerkers 
zich ingezet voor inzamelingsacties in het Verenigd Koninkrijk. 
Medewerkers kunnen ook vrijwilligerswerk doen bij een   
liefdadigheidsinstelling naar eigen keuze.
 Vrijwilligerswerk maakt deel uit van het ontwikkelingsproces 
van ons personeel, en heeft een positief effect op zowel BT als 
onze medewerkers. We hebben een detacheringsprogramma 
voor liefdadigheidsorganisaties, zodat medewerkers zich langdurig 
kunnen inzetten voor grote liefdadigheidsinstellingen waarmee 
we samenwerken. Dit programma heeft aanzienlijke voordelen voor 
de liefdadigheidsorganisaties en levert een positieve bijdrage aan de 
vaardigheden, de motivatie en het zelfvertrouwen van gedetacheerden 
van BT. Veel medewerkers die aan het programma hebben 
deelgenomen, hebben zo hun vaardigheden uitgebreid en zijn 
daardoor breder inzetbaar binnen BT.

   Top 10
Diversiteit
We hebben een plaats in de top tien bemachtigd in vier van de 
vijf belangrijkste diversiteitsbenchmarks in de afgelopen drie jaar

   £9,4 miljoen
Vrijwilligerswerk 
Onze schatting van de waarde van meer dan 28.000 dagen 
vrijwilligerswerk dit jaar

Vaardigheden voor de toekomst 
Het perspectief van BT
Caroline Waters  
BT	Director	of	People	and	Policy

Uitdagingen zoals klimaatverandering en sociale uitsluiting hebben 
steeds grotere gevolgen voor onze bedrijfsvoering, naast de 
behoefte aan marktinnovatie. Onder deze omstandigheden 
moeten we anders zakendoen om succes te boeken. We hebben 
innovatieve product- en oplossingsontwerpers nodig die ervoor 
zorgen dat BT de concurrentie een stapje voor blijft. Zij moeten 
duurzame communicatiediensten zien te ontwikkelen die voor 
iedereen geschikt zijn. 
 Dit jaar hebben we ons geconcentreerd op het verankeren 
van milieu- en maatschappelijk verantwoord gedrag in de manier 
waarop	onze	medewerkers	werken,	onze	prestatiebeheersystemen,	
en onze programma's voor de ontwikkeling van talent en 
leiderschap. Het komende jaar bouwen we hierop voort, met een 
ontwikkelingsprogramma voor medewerkers waarin wordt 
ingespeeld op de toekomstige behoeften van bedrijf en 
maatschappij.
 We moeten onconventionele bronnen van talent aanboren 
om er zeker van te zijn dat we de beste mensen vinden voor deze 
nieuwe zakelijke omgeving. BT benadert nieuwe groepen mensen, 
waaronder mensen die het verst zijn verwijderd van de traditionele 
arbeidsmarkt, zoals mensen met veel zorgtaken, om uit te leggen 
welke vaardigheden we nodig hebben en welke opties we bieden 
voor	flexibel	werken,	en	om	verschillende	mensen	aan	te	moedigen	
bij ons te solliciteren.
 Overheden, het bedrijfsleven en de onderwijssector moeten 
nauw samenwerken om te waarborgen dat scholen begrijpen 
over welke vaardigheden het personeel van de toekomst moet 
beschikken. Onze samenwerking met andere werkgevers en 
Business	in	the	Community	on	Work	Inspiration	is	een	mooi	
voorbeeld van de manier waarop we jonge mensen kunnen 
inspireren ten aanzien van werk en de mogelijkheden van een 
nieuw	type	bedrijfsvoering.	
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Hier volgt een kort overzicht van onze aanpak. Meer informatie is te 
vinden in ons volledige online rapport op www.bt.com/betterworld

  Onze waarden 
Onze	zakelijke	gedragscode,	The	Way	We	Work,	die	nu	al	meer	dan	tien	
jaar	in	gebruik	is,	definieert	onze	verwachtingen	van	en	onze	
betrokkenheid bij onze klanten, werknemers, aandeelhouders, partners, 
leveranciers en lokale gemeenschappen. Ons Ethics Steering Committee 
komt elke twee maanden bijeen en wordt voorgezeten door de secretaris 
van	het	bedrijf.	We	hebben	dit	jaar	onze	ethische	Key	Performance	
Indicator uitgebreid om ook het effect te meten van de ethische 
trainingen en activiteiten waarmee we proberen medewerkers meer 
bewust te maken van ons beleid op het gebied van omkoping en 
corruptie en het aannemen en verstrekken van relatiegeschenken. 

  Klantenservice
In 2010 hebben we een toename van 10,5% gerealiseerd in het interne 
scoresysteem	waarmee	we	de	kwaliteit	van	de	klantenservice	beoordelen.	
Ter vergelijking: in 2008 realiseerden we een verbetering van 9% en in 
2009 een verbetering van 17%. Deze waarden zijn cumulatief, dus de 
resultaten laten zien dat er werkelijk vooruitgang is geboekt.

  Privacy
Ons	uitgebreide	privacybeleid	is	te	raadplegen	op	onze	website.	Al	onze	
managers en medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens 
van medewerkers of tot klantgegevens, volgen elke drie jaar een cursus 
over gegevensbescherming. In 2010 hebben we onze 
bewustmakingscampagne over gegevensbescherming voortgezet, om 
ervoor te zorgen dat medewerkers begrijpen hoe belangrijk het is om alle 
persoonlijke gegevens goed te beschermen. 

  Dienstverlening voor iedereen
BT verzorgt al sinds 1984 speciale ondersteuning en diensten voor oudere 
en gehandicapte klanten. Zo wordt onder meer informatie verstrekt in 
grotere	lettertypen,	braille,	als	audiobestand	en	in	gebarentaal.	Met	de	
participatiewebsite die speciaal voor dit doel is opgericht, zijn we het 
eerste FTSE 100-bedrijf met ‘See it Right’-erkenning.

 Betrouwbaarheid
We spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de Critical National 
Infrastructure van het Verenigd Koninkrijk. Zo veroorzaakten zware 
stormen in 2009 ernstige schade aan de telefoon-, breedband-, 
televisie- en overige verbindingen in Noordwest-Engeland, waardoor 
bijna 40.000 klanten waren afgesloten. Binnen 12 uur beschikten de 
meeste klanten weer over telefoon. De meeste breedbandverbindingen 
werkten weer binnen 36 uur.

  Diversiteit
Dit is het derde jaar dat we het doel hebben bereikt van een top 10-plaats 
in vier van de vijf belangrijkste diversiteitsbenchmarks. 

  Pensioenen
De	fondsbeheerder	heeft	zijn	fiat	gegeven	aan	de	driejaarlijkse	
fondswaardering	van	het	BT	Pension	Scheme	op	31	december	2008	en	
het bijbehorende herstelplan. Op basis van deze voorzichtige 
fondswaardering bedraagt het tekort momenteel £9 miljard. BT en de 
fondsbeheerder zijn een herstelplan met een looptijd van 17 jaar 
overeengekomen, waarin in de eerste drie jaar £525 miljoen wordt 
ingelegd. In het boekjaar 2013 wordt £583 miljoen ingelegd, en dit 
bedrag neemt vervolgens toe met 3% per jaar.

  Gezondheid en veiligheid
Er waren 0,209 verzuimuren door ongevallen per 100.000 gewerkte 
uren, vergeleken met 0,160 vorig jaar en een doelstelling van 0,157. 
Deze verhoging van het aantal verzuimuren is op het conto te schrijven 
van de vele valpartijen veroorzaakt door de strenge winter in het Verenigd 
Koninkrijk. De bijbehorende kosten zijn niet toegenomen omdat het 
relatief klein letsel betrof waarvoor niet veel ziektedagen hoefden te 
worden opgenomen en omdat de hoeveelheid ernstiger en kostbaar letsel 
afnam. Ons verzuimpercentage bedroeg 2,46% van het totale aantal 
kalenderdagen, vergeleken met 2,17% het afgelopen jaar, en een 
doelstelling van 1,9%. Het verzuimpercentage en de bijbehorende kosten 
liepen op ten gevolge van een groot aantal gevallen van verkoudheid en 
griep	evenals	psychische	problemen.

  Maatschappelijke investeringen
Dit jaar hebben we geld, tijd en ondersteuning in natura ter waarde van 
£26,4 miljoen geïnvesteerd in onze maatschappelijke programma´s, 
waarmee we onze doelstelling hebben gerealiseerd van een investering 
van ten minste 1% van de winst van de groep vóór belasting. In 2010 
hebben	we	twee	nieuwe	investeringscategorieën	geïntroduceerd:	
ondersteuning voor duurzaamheid en klimaatverandering en 
vrijwilligerswerk	in	de	publieke	sector.	Deze	nieuwe	categorieën	maken	
9,5% uit van de investeringen van dit jaar.

  Liefdadigheid
Dit jaar is met telefoonmarathons en inzamelingsacties die 
werden ondersteund door BT, £150 miljoen opgehaald voor de 
liefdadigheidsorganisaties waarmee we samenwerken: Children in 
Need,	de	DEC-hulpacties	(Disaster	Emergency	Committee)	voor	Azië	en	
Haïti, en Sports Relief. Ons eDonate-platform heeft meer dan 370.000 
donaties verwerkt voor de DEC-inzamelingsactie naar aanleiding van de 
aardbeving in Haïti, waarmee in totaal meer dan £21 miljoen is opgehaald, 
naast	de	£3,5	miljoen	die	is	ingezameld	via	ons	automatische	systeem	voor	
telefonische donaties. Onze medewerkers gaven £2,5 miljoen aan goede 
doelen van hun keuze, en daar heeft BT nog eens £1 miljoen bovenop 
gedaan.

We denken heel wat te kunnen bereiken voor de 
gemeenschap en het milieu. Maar we weten dat 
succes vraagt om een stevige basis. Daarom is in 
alle geledingen van ons bedrijf zo'n belangrijke 
rol weggelegd voor maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam ondernemen, ten gunste van onze 
medewerkers, klanten, leveranciers en de 
gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. 

Feitenoverzicht verantwoorde 
bedrijfsvoering
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  Erfgoed
De Connected Earth-website (www.connected-earth.com) en hiermee 
samenwerkende musea verspreid over het Verenigd Koninkrijk bewaren 
historische	voorwerpen,	documenten,	afbeeldingen	en	films	die	verband	
houden met telecommunicatie en van nationaal belang worden geacht. 
In 2010 werd meer dan 77.000 keer onderwijsmateriaal gedownload 
voor het National Curriculum. BT Archives bewaart de historische 
gegevens van British Telecommunications plc en zijn voorgangers, van 
de uitvinding van de elektrische telegraaf in de jaren 1830 tot heden. 

  Normen voor de toeleveringsketen
We hebben uitgebreide arbeids- en milieunormen opgesteld voor 
leveranciers en controleren de naleving hiervan door middel van 
vragenlijsten en locatiebezoeken. In 2010 vulden 180 leveranciers onze 
zelfevaluatie in, en hebben we 32 locatiebezoeken afgelegd. We werken 
samen met 270 leveranciers om hun milieunormen te verbeteren en met 
261 leveranciers om hun arbeidsnormen te verbeteren.

  CO2-uitstoot verminderen
Tot nog toe hebben we de CO2-uitstoot van ons bedrijf wereldwijd weten 
te verlagen met 54% vergeleken met de uitgangswaarde van 1997, 
onder meer door de aankoop van elektriciteit met een lage CO2-uitstoot. 
In het Verenigd Koninkrijk is onze absolute CO2-uitstoot gedaald met 7% 
in het afgelopen jaar en met 59% ten opzichte van het uitgangsjaar 
1997. 

  Energieverbruik beperken
We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van onze 
doelstelling om 75.000 ton CO2 te besparen in maart 2011. Maatregelen 
binnen de hele groep om overbodige apparatuur te verwijderen, 
efficiënter	gebruik	te	maken	van	verwarmingssystemen,	het	gebruik	van	
kantoorruimte te optimaliseren en servers uit bedrijf te nemen, hebben 
resultaat gehad: de CO2-uitstoot is hierdoor met 41.800 ton verlaagd. 

  Vervoer
Door in het kader van onze klantenserviceprogramma´s het aantal 
storingen in ons netwerk te verminderen, hebben we de CO2-uitstoot 
die het resultaat is van storingsbezoeken, aanzienlijk weten te verlagen. 
Het aantal afgelegde kilometers nam af met 15% en de resulterende 
CO2-uitstoot nam in een jaar tijd af met 12%. Deze verlaging is ook 
mede het resultaat van diverse maatregelen, zoals het trainen van onze 
medewerkers in brandstofbesparend rijgedrag en het verbeteren van 
werkroosters, het verminderen van nutteloze ritten, en het verminderen 
van de belading van onze voertuigen, bijvoorbeeld door lichter materieel 
te gebruiken. 

  Zakenreizen
Het afgelopen jaar hebben we in het kader van de besparing op 
bedrijfskosten ruim 33 miljoen bedrijfsautokilometers minder gereden 
en zo 6700 ton CO2-uitstoot bespaard, doordat onze medewerkers 
gebruik hebben gemaakt van audio-, video- en internetvergaderen 
op de werkplek of thuis. 

  Milieubeheer
Ons	milieubeheersystem	is	ISO14001-gecertificeerd	in	het	Verenigd	
Koninkrijk,	België,	Ierland,	Duitsland,	Nederland	en	Italië.	BT	Spanje	
heeft	EMAS-certificering.	

  Afval en recycling
Dit jaar is vergeleken met 2009 15% minder afval naar de stortplaats 
gegaan	en	hebben	we	wereldwijd	44%	van	ons	afval	gerecycled,	
waarmee we onze doelstelling hebben gehaald. In 2010 hebben we 
verder 8444 km (76.000 ton) overbodig geworden koperen kabels 
uit	het	netwerk	in	het	Verenigd	Koninkrijk	gerecycled.

Alles samenbrengen voor 2012

Als	officieel	partner	voor	communicatiediensten	voor	de	
Olympische	Spelen	en	Paralympics	van	2012	in	Londen,	
werkt BT er hard aan om ervoor te zorgen dat de spelen een 
succes worden voor de sport, voor het Verenigd Koninkrijk, 
voor de deelnemende sporters en de toeschouwers, en voor 
de bewoners in de directe omgeving van de locaties waar alle 
activiteiten zullen plaatsvinden. 
 In samenwerking met onze technologiepartners voor 
London 2012 verzorgen we de verzending van elke foto, 
elk commentaar, elk sportverslag, en elk bezoek aan de 
Olympische	website,	naast	de	verwerking	van	miljoenen	
gesprekken, e-mails en SMS-berichten. We investeren 
grootschalig om snelle, betrouwbare en veilige BT-technologie 
en netwerken te kunnen leveren voor elk van de 94 locaties van 
de	Olympische	Spelen	en	Paralympics.	
 Als een van de duurzaamheidspartners voor London 2012 
willen we blijvend resultaat laten zien door datgene te doen waar 
we	het	best	in	zijn:	mensen	bijeenbrengen	met	eco-efficiënte	
technologie. We ontwerpen communicatiediensten met een 
zo laag mogelijke milieubelasting, en implementeren de eerste 
geconvergeerde netwerkoplossing in de geschiedenis van de 
Spelen, met een glasvezelnetwerk dat zoveel mogelijk zal worden 
gebruikt	door	particulieren	en	bedrijven	na	afloop	van	de	Spelen.	
We meten ook de impact van onze diensten met een nieuw 
ontwikkelde methode om de CO2-uitstoot te bepalen en leggen 
informatie vast over mogelijke besparingen voor toekomstige 
Spelen (zie ook pagina 7). 
 We willen dat zoveel mogelijk mensen bij de Spelen 
betrokken	zijn	en	van	de	ervaring	profiteren.	BT-medewerkers	
zetten zich tijdens de Spelen in als vrijwilligers en al meer dan 
1000 medewerkers hebben zich aangemeld voor deelname aan 
projecten	in	de	aanloop	naar	de	Olympische	Spelen	en	de	
Paralympics,	onder	meer	voor	een	programma	om	de	grachten	
en	voetpaden	nabij	het	Olympische	park	op	te	knappen.	
We investeren in onderwijsprogramma´s met behulp waarvan 
jongeren overal in het Verenigd Koninkrijk worden betrokken 
bij de Spelen en tegelijkertijd hun communicatieve vaardigheden 
worden	verbeterd.	Met	onze	steun	is	een	Legacy	Centre	gebouwd	
net	buiten	het	Olympisch	park	ten	behoeve	van	jongeren	uit	die	
buurt.
 Dit is het tweede jaar van ons vierjarig sponsorschap van de 
BT	Paralympic	World	Cup	als	onderdeel	van	onze	voortdurende	
inzet voor de gehandicaptensport. Samen met The Lord’s 
Taverners bouwen we momenteel bovendien 12 snoezelruimtes 
verspreid over het Verenigd Koninkrijk voor gehandicapte 
jongeren met een communicatiestoornis.

Feitenoverzicht verantwoorde bedrijfsvoering
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Risico's en kansen beheren
In ons MVO-risicoregister (voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen)	kwantificeren	we	de	belangrijkste	maatschappelijke,	
milieu- en ethische risico’s die BT loopt. Dit register wordt tweemaal 
per	jaar	geactualiseerd	en	jaarlijks	door	ons	externe	Leadership	Panel	
en de Raad van Bestuur beoordeeld. Op dit moment zijn onze 
belangrijkste MVO-risico's als volgt:

  Schending van integriteit, resulterend in een verlies van 
vertrouwen in BT

  Beperken van de klimaatverandering

 Aanpassing aan de klimaatverandering

  Effect van diversiteit op relaties tussen medewerkers en 
dienstverlening aan klanten

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

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

 Onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

We maken gebruik van een kansenkaart. Hierop staan enkele van onze 
bestaande	en	potentiële	CO2-arme producten en diensten en hun 
aantrekkelijkheid	voor	de	markt.	Deze	kaart	brengt	potentiële	
oplossingen,	de	bijbehorende	potentiële	omzet	en	de	potentiële	
CO2-besparingen in kaart. Een aantal van de mogelijkheden die we 
dit jaar hebben overwogen, zijn: cloudcomputing, conferencing en 
Field Force Automation.
	 Bij	dematerialisatie	vervangt	een	virtueel	product	een	fysiek	
product, bijvoorbeeld in het geval van telefonisch vergaderen, 
dat	de	plaats	inneemt	van	fysiek	reizen.

We hebben vier teams voor duurzaam ondernemen die toezien op onze 
inspanningen en vaak de aanzet geven tot nieuwe ontwikkelingen. Dit 
zijn onder meer ons Group Committee for Responsible and Sustainable 
Business, voorgezeten door Sir Michael Rake, voorzitter van de Raad van 
Bestuur.	Ons	Leadership	Panel,	dat	is	samengesteld	uit	externe	experts,	
beoordeelt onze inspanningen en voorziet ons van waardevol advies en 
feedback. Meer over hun standpunten leest u op pagina 5, 6, 10 en 15. 

De enige manier waarop we onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen 
bereiken, is door onze medewerkers bij onze inspanningen te betrekken 
en	hen	te	helpen	actie	te	ondernemen	(zie	pagina	9	t/m	11).
 We hebben een aantal prestatie-indicatoren ontwikkeld om 
onze prestaties te beoordelen en hierover te rapporteren, en we 
leggen uitdagende doelstellingen vast om gefocust te blijven 
(zie pagina 16 en 17). 

Onze verslaglegging
Wij hanteren een speciaal proces om te bepalen wat de meest relevante 
en	substantiële	MVO-kwesties	zijn	voor	ons	bedrijf	en	onze	stakeholders.	
De meest relevante kwesties worden in dit document besproken en 
zijn opgenomen in ons online rapport. Het diagram bevat voorbeelden 
van kwesties die zijn aangepakt. Andere belangrijke maar minder 
relevante zaken en het proces waarmee de relevantie wordt bepaald, 
worden uitgebreid behandeld in het online rapport.  
Zie www.bt.com/betterworld

Belangrijk MVO-risico

We integreren duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. We meten onze prestaties 
en doen openlijk verslag van de vooruitgang die we boeken.

Geen woorden maar daden

Kansenkaart voor een CO2-arme economie

A

P

I

I

D

Onze relevante kwesties bepalen

Bedrijfsethiek
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Ons	Leadership	Panel,	dat	bestaat	uit	externe	experts	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	
komt vier maal per jaar bij elkaar. Hun advies helpt ons verbeteringen te realiseren en 
stimuleert BT in het streven naar een leidende duurzaamheidspositie. Het commentaar 
van het panel op deze Duurzaamheidsevaluatie leest u hieronder en op pagina 5, 6 en 10. 

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 
Oprichter en 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 Centre of Excellence voor 
klimaatverandering bij HSBC te Londen

De mening van anderen

De beste manier om de ernst te beoordelen waarmee een bedrijf zich 
inzet voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
is om na te gaan hoe de prestaties op dit gebied in mindere tijden 
zich verhouden tot de prestaties in betere tijden. Dit is een lastig jaar 
geweest voor BT. Het was een tijd met zware concurrentie waarin 
tegelijkertijd is geprobeerd de klanttevredenheid te verbeteren en 
de	substantiële	investeringen	te	plegen	waarvan	de	toekomst	van	
BT afhankelijk is.
 Gelukkig is de inzet van BT voor duurzaamheid op een hoog peil 
gebleven.	BT	is	na	acht	jaar	aan	de	top	van	de	Dow	Jones	Sustainability	
Index echter niet meer het meest toonaangevende bedrijf. In de vijf 
strategische prioriteiten die zijn aangegeven in het laatste jaarverslag 
wordt duurzaamheid ook niet expliciet genoemd (hoewel het zeker wel 
deel uitmaakt van de strategische bedrijfsdoelstellingen van BT). Beide 
ontwikkelingen herinneren ons eraan dat succes niet vanzelfsprekend is 
en dat leiderschap in het hele bedrijf moet worden gekoesterd.
	 Het	uitgangspunt	van	het	Leadership	Panel	moeten	de	
prestaties van BT zijn ten aanzien van de eigen prestatie-indicatoren 
(zie pagina 16 en 17), en hieruit blijkt dat opnieuw sprake is van een 
jaar van gestage vooruitgang. Maar tijden veranderen en we zijn er 
niet meer van overtuigd dat dit de beste manier is om de geboekte 
vooruitgang te meten, laat staan dat deze methode past bij het 
ambitieniveau waarnaar BT zou moeten streven. We hebben BT 
dan ook aanbevolen om deze prestatie-indicatoren zorgvuldig te 
evalueren met het doel het voortouw te nemen op het gebied van 
nieuwe ontwikkelingen.
 De meest prikkelende discussies in het afgelopen jaar gingen over 
de CO2-strategie van BT. Hoewel de Britse overheid bedrijven zoals BT, 
die proactief hebben geïnvesteerd in duurzame energie, feitelijk heeft 
bestraft, blijft BT leiderschap tonen op dit terrein.
 BT heeft meer tijd nodig om de kansen te grijpen die het resultaat 
zijn van de transitie naar een CO2-arme economie, gedeeltelijk omdat 
zijn bijdrage als leverancier van voornamelijk diensten moeilijk in kaart 
is te brengen. Met slimme meters, slimme gebouwen, slimme 
elektriciteitsnetten, geïntegreerde netwerken en infrastructuur is het 
CO2-arme leven van de toekomst zeer afhankelijk van innovatieve en 
nieuwe technologie, en veel bedrijven zijn zichzelf al op agressieve 
wijze aan het positioneren voor die andere wereld.
 De ICT-sector kampt ook met het probleem dat de steeds breder 
toegepaste webtechnologie de CO2-uitstoot juist verhoogt. Dit is een 
belangrijke extra uitdaging die snel de nodige aandacht vraagt, omdat 
het wijdverbreide beeld van de ICT-sector als schone, groene sector 
gevaar loopt. We gaan hierover de komende tijd graag met BT in 
gesprek.
 De uitdagingen worden er niet eenvoudiger op. Alle bedrijven 
moeten hun inzet verhogen om aan die uitdagingen tegemoet te 
komen. De bijdrage die BT op dit gebied blijft leveren, is misschien 
wel belangrijker dan ooit.

Controleverklaring van LRQA

Dit	rapport	en	onze	online	database	zijn	geëvalueerd	door	
Lloyd's	Register	Quality	Assurance	Limited	op	basis	van	de	
Britse AA1000 Assurance Standard (2008). Zie ons online 
rapport voor hun volledige commentaar.
Hieronder staat een samenvatting van de conclusies en 
bevindingen	van	LRQA,	op	basis	van	de	opdrachtvoorwaarden:
	 	BT	voldoet	aan	de	AA1000	Accountability	Principles	of	
Inclusivity,	Materiality	and	Responsiveness

  De opgegeven informatie over duurzaamheidsprestaties 
is betrouwbaar

  De eigen verklaring van BT aangaande het GRI G3 
A+-toepasselijkheidsniveau is eerlijk geformuleerd
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Voornaamste indicatoren Niet-financiële indicatoren Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren
Doelstelling 2010 Resultaten 2010 Resultaten 2009 Resultaten 2008 Doelstelling 2011 2010 2009 2008

Kl
an

te
n

Klantenservice
Een meetwaarde voor het succes binnen 
de gehele klantenkring van BT 
 

Onze dienstverlening verbeteren 
door het direct de eerste keer goed 
te doen (Right First Time) 
overeenkomstig onze scorekaart 
(zie pagina 12)

10,5%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2009

17%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2008

9%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2007

Right First Time blijft een prioriteit 
voor BT en we streven ernaar 
verdere belangrijke verbeteringen 
te realiseren in 2011

Totale gecorrigeerde omzet £20.911 miljoen £21.431 miljoen £20.704 miljoen Klanten

Gemiddelde omzet per 
consumentenhuishouden 
(Verenigd Koninkrijk)

£309 £287 £274

M
ed

ew
er

ke
rs

 

Index voor betrokkenheid van medewerkers
Een meetwaarde (op een schaal van 5) 
voor het succes van BT’s relatie met 
werknemers, op basis van het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren 

3,58 3,61 3,60 Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren

Kosten voor medewerkers £5004 miljoen £5616 miljoen £5358 miljoen

M
edew

erkers 

Aantal medewerkers  
(fulltime, parttime en duobanen) 97.798 107.021 111.858

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

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 
diversiteitsbenchmarks

BT heeft een top 
10-notering in vier van 
de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks

BT heeft een top 
10-notering in vier van 
de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks

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

We hebben nog geen geschikte 
financiële meetwaarde ontwikkeld

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 0,157 gevallen 0,209 
gevallen

0,160
gevallen

0,188
gevallen

Reduceren tot 0,180 gevallen Kostenposten voor het bedrijf 
als gevolg van letsel dat tot 
verzuim leidt

£5,6 miljoen £7 miljoen Nieuwe meetwaarde 
in 2009

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 2,46% 2,17% 2,43% Reduceren tot 2,21% verloren 

kalenderdagen door ziekteverzuim
Kosten van ziekte-uitkeringen 
door BT £95,4 miljoen £85,2 miljoen £89,8 miljoen

Le
ve

ra
nc

ie
rs De relatie met leveranciers

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

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 ?’

86% 85% 78% 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 ?’

Totaal van bestedingen bij externe 
leveranciers1 £12,0 miljard £13,0 miljard £12,8 miljard

LeveranciersEthisch 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

180
risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

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

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

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

Waarde van inkoopcontracten2 86% 
van leveranciersuitgaven

83% 
van leveranciersuitgaven

66% 
van leveranciersuitgaven

Sa
m

en
le

vi
ng

 
ve

rb
et

er
en Meetwaarde voor effectiviteit in de 

gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Evaluatiescore boven de 90% 
houden 96% 91% 79% Evaluatiescore boven de 90% 

houden
Maatschappelijk verantwoorde, 
duurzame bedrijfsinvestering 
(tijd, geld en ondersteuning 
in natura)

£26,4 miljoen £25 miljoen £22,3 miljoen

Sam
enleving 

verbeteren

Maatschappelijke investeringen Een minimale investering van 1% van 
de winst vóór belasting handhaven 1,05% 1,01% 1,02% Een minimale investering van 1% van 

de winst vóór belasting handhaven

M
ili

eu CO2-equivalente (CO2e) uitstoot3

Meetwaarde voor BT’s invloed op de 
klimaatverandering

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

C02e 801.000 ton
51% reductie,
54% intensiteitsreductie

CO2e 860.000 ton 
47% reductie 
46% intensiteitsreductie

CO2e 888.000 ton 
45% reductie 
54% intensiteitsreductie

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

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

£285 miljoen £247 miljoen4 £194 miljoen

M
ilieu

Afval naar stortplaatsen en recycling
Een meetwaarde voor BT’s gebruik van 
hulpbronnen 

BT Group reduceert het aantal 
tonnen afval dat wordt afgevoerd 
naar stortplaatsen met 8% ten 
opzichte van 2009

15% 
reductie in afval dat 
naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vergeleken met 2009

17% 
reductie in afval dat naar 
stortplaatsen wordt 
afgevoerd vergeleken 
met 2008 (alleen 
Verenigd Koninkrijk)

22% 
reductie in afval dat naar 
stortplaatsen wordt 
afgevoerd vergeleken 
met 2007 (alleen 
Verenigd Koninkrijk)

BT Group reduceert het aantal 
tonnen afval dat wordt afgevoerd 
naar stortplaatsen met 10% ten 
opzichte van 2010

Inkomsten uit recycling
Besparing op stortbelasting
Afvalkosten

£6,65 miljoen

£0,96 miljoen

£(6,0 miljoen)

£7,42 miljoen

£1,15 miljoen

£(7,90 miljoen)

£6,7 miljoen

£0,89 miljoen

£(7,27 miljoen)

Nettoafvalbesparing/ (kosten) £1,61 miljoen £0,67 miljoen £0,32 miljoen

In
te

gr
ite

it

Meetwaarde voor ethische prestaties
Een meetwaarde (op een schaal van 5) voor 
het succes van de bewustmaking en 
training van BT’s medewerkers

We zijn van plan deze indicator een 
breder bereik te geven en alle 
beleidsregels erin op te nemen, 
zoals onze nieuwe regels inzake 
anticorruptie en omkoping en 
relatiegeschenken

4,10 
(Nieuwe meetwaarde)

77% 83% Onze indexscore van 2010 
handhaven of verbeteren

Ondersteuning voor de omzet5 
(offertes met een 
duurzaamheidsaspect)

£2,1 miljard £1,5 miljard5 £2,6 miljard5 Integriteit

Vorige meetwaarde (mate waarin medewerkers zich 
bewust zijn van onze zakelijke gedragscode)

Voornaamste MVO-indicatoren 

1  Omvat kosten van doorverbinden, provisie, nutsdiensten en overige kosten
2			Waarbij	onze	leveranciers	onderschrijven	dat	BT	ervoor	zorgt	dat	ingekochte	producten	op	een	sociale,	milieuvriendelijke	manier	worden	gemaakt,	geleverd,	gebruikt	en	afgevoerd	(geëxtrapoleerd	van	antwoorden	

van leveranciers op vragenlijst) 

Hoe we dit jaar hebben gepresteerd
We	meten	de	vooruitgang	die	we	boeken	aan	de	hand	van	onze	niet-financiële	
prestatie-indicatoren. Deze tabel bevat ook de directe kosten voor BT met betrekking 
tot de milieu- en maatschappelijke prestaties, overeenkomstig de principes van het 
Connected Reporting Framework. Informatie uit deze tabel is opgenomen in ons 
jaarverslag en Form 20-F.
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Voornaamste indicatoren Niet-financiële indicatoren Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren
Doelstelling 2010 Resultaten 2010 Resultaten 2009 Resultaten 2008 Doelstelling 2011 2010 2009 2008

Kl
an

te
n

Klantenservice
Een meetwaarde voor het succes binnen 
de gehele klantenkring van BT 
 

Onze dienstverlening verbeteren 
door het direct de eerste keer goed 
te doen (Right First Time) 
overeenkomstig onze scorekaart 
(zie pagina 12)

10,5%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2009

17%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2008

9%
Verbetering in Right 
First Time sinds 2007

Right First Time blijft een prioriteit 
voor BT en we streven ernaar 
verdere belangrijke verbeteringen 
te realiseren in 2011

Totale gecorrigeerde omzet £20.911 miljoen £21.431 miljoen £20.704 miljoen Klanten

Gemiddelde omzet per 
consumentenhuishouden 
(Verenigd Koninkrijk)

£309 £287 £274

M
ed

ew
er

ke
rs

 

Index voor betrokkenheid van medewerkers
Een meetwaarde (op een schaal van 5) 
voor het succes van BT’s relatie met 
werknemers, op basis van het jaarlijkse 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren 

3,58 3,61 3,60 Het betrokkenheidsniveau van 
werknemers van 2009 handhaven 
of verbeteren

Kosten voor medewerkers £5004 miljoen £5616 miljoen £5358 miljoen

M
edew

erkers 

Aantal medewerkers  
(fulltime, parttime en duobanen) 97.798 107.021 111.858

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

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 
diversiteitsbenchmarks

BT heeft een top 
10-notering in vier van 
de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks

BT heeft een top 
10-notering in vier van 
de vijf belangrijke 
diversiteitsbenchmarks

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

We hebben nog geen geschikte 
financiële meetwaarde ontwikkeld

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 0,157 gevallen 0,209 
gevallen

0,160
gevallen

0,188
gevallen

Reduceren tot 0,180 gevallen Kostenposten voor het bedrijf 
als gevolg van letsel dat tot 
verzuim leidt

£5,6 miljoen £7 miljoen Nieuwe meetwaarde 
in 2009

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 2,46% 2,17% 2,43% Reduceren tot 2,21% verloren 

kalenderdagen door ziekteverzuim
Kosten van ziekte-uitkeringen 
door BT £95,4 miljoen £85,2 miljoen £89,8 miljoen

Le
ve

ra
nc

ie
rs De relatie met leveranciers

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

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 ?’

86% 85% 78% 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 ?’

Totaal van bestedingen bij externe 
leveranciers1 £12,0 miljard £13,0 miljard £12,8 miljard

LeveranciersEthisch 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

180
risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

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

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

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

Waarde van inkoopcontracten2 86% 
van leveranciersuitgaven

83% 
van leveranciersuitgaven

66% 
van leveranciersuitgaven

Sa
m

en
le

vi
ng

 
ve

rb
et

er
en Meetwaarde voor effectiviteit in de 

gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
gemeenschapsprogramma

Evaluatiescore boven de 90% 
houden 96% 91% 79% Evaluatiescore boven de 90% 

houden
Maatschappelijk verantwoorde, 
duurzame bedrijfsinvestering 
(tijd, geld en ondersteuning 
in natura)

£26,4 miljoen £25 miljoen £22,3 miljoen

Sam
enleving 

verbeteren

Maatschappelijke investeringen Een minimale investering van 1% van 
de winst vóór belasting handhaven 1,05% 1,01% 1,02% Een minimale investering van 1% van 

de winst vóór belasting handhaven

M
ili

eu CO2-equivalente (CO2e) uitstoot3

Meetwaarde voor BT’s invloed op de 
klimaatverandering

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

C02e 801.000 ton
51% reductie,
54% intensiteitsreductie

CO2e 860.000 ton 
47% reductie 
46% intensiteitsreductie

CO2e 888.000 ton 
45% reductie 
54% intensiteitsreductie

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

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

£285 miljoen £247 miljoen4 £194 miljoen

M
ilieu

Afval naar stortplaatsen en recycling
Een meetwaarde voor BT’s gebruik van 
hulpbronnen 

BT Group reduceert het aantal 
tonnen afval dat wordt afgevoerd 
naar stortplaatsen met 8% ten 
opzichte van 2009

15% 
reductie in afval dat 
naar stortplaatsen 
wordt afgevoerd 
vergeleken met 2009

17% 
reductie in afval dat naar 
stortplaatsen wordt 
afgevoerd vergeleken 
met 2008 (alleen 
Verenigd Koninkrijk)

22% 
reductie in afval dat naar 
stortplaatsen wordt 
afgevoerd vergeleken 
met 2007 (alleen 
Verenigd Koninkrijk)

BT Group reduceert het aantal 
tonnen afval dat wordt afgevoerd 
naar stortplaatsen met 10% ten 
opzichte van 2010

Inkomsten uit recycling
Besparing op stortbelasting
Afvalkosten

£6,65 miljoen

£0,96 miljoen

£(6,0 miljoen)

£7,42 miljoen

£1,15 miljoen

£(7,90 miljoen)

£6,7 miljoen

£0,89 miljoen

£(7,27 miljoen)

Nettoafvalbesparing/ (kosten) £1,61 miljoen £0,67 miljoen £0,32 miljoen

In
te

gr
ite

it

Meetwaarde voor ethische prestaties
Een meetwaarde (op een schaal van 5) voor 
het succes van de bewustmaking en 
training van BT’s medewerkers

We zijn van plan deze indicator een 
breder bereik te geven en alle 
beleidsregels erin op te nemen, 
zoals onze nieuwe regels inzake 
anticorruptie en omkoping en 
relatiegeschenken

4,10 
(Nieuwe meetwaarde)

77% 83% Onze indexscore van 2010 
handhaven of verbeteren

Ondersteuning voor de omzet5 
(offertes met een 
duurzaamheidsaspect)

£2,1 miljard £1,5 miljard5 £2,6 miljard5 Integriteit

Vorige meetwaarde (mate waarin medewerkers zich 
bewust zijn van onze zakelijke gedragscode)

Alle doelstellingen hebben een 
einddatum van 31 maart 2011, 
tenzij anders aangegeven. 

  Doelstelling van 2009 bereikt 

   Doelstelling van 2009 niet bereikt

  Doorlopende doelstelling

Legenda

3  De informatie over onze CO2-uitstoot	is	herzien	naar	aanleiding	van	gewijzigde	emissiefactoren	zoals	gepubliceerd	door	de	overheid,	en	niet-materiële	correcties
4  Onze energiekosten zijn herzien zodat ook de brandstofkosten 2009 hierin zijn meegenomen
5  We hebben de manier waarop we deze gegevens verzamelen in de loop van het jaar verbeterd en naar aanleiding hiervan zijn deze cijfers gecorrigeerd
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