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over Bt

We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen 
wereldwijd.

We concurreren op diverse markten, waaronder de markt voor consumenten en het MKB in het Verenigd 
Koninkrijk, en leveren netwerkgebaseerde IT diensten aan multinationals. Daarnaast leveren we aan 
communicatie-aanbieders een reeks producten en diensten voor wholesale en toegang.

ons business model

Inhoud
1 Een bericht van onze voorzitter en onze Chief Executive
2 Onze strategie voor een betere toekomst
4 Krachtigere gemeenschappen opbouwen
8 CO2-uitstoot en belasting van het milieu verminderen
12  Verantwoordelijk gedrag
16  Feitenoverzicht verantwoordelijke bedrijfsvoering
18 De mening van anderen
19 Risico, relevantie en indicatoren 
20 Hoe we dit jaar hebben gepresteerd

Bt Global Services is een divisie 
voor managed networked It 
services, met klanten in meer 
dan 170 landen wereldwijd

Multinationals
Binnenlandse bedrijven
Nationale en lokale
overheidsorganisaties

Account Management

Networked It services
ethernet
vaste spraakdiensten en lijnen
Audio- en videovergaderen
Wi-Fi en mobiliteit
Professional services
Wholesale netwerkcapaciteit

Bt Innovate & Design onderzoekt, ontwerpt en levert de processen, 
netwerken en platforms namens bedrijfsonderdelen die direct 
contact hebben met klanten

Bt operate beheert platforms voor de It- en netwerkinfrastructuur 
van Bt

Bt retail biedt 
communicatieproducten 
en -oplossingen voor de 
consumentenmarkt alsmede It- 
en communicatieoplossingen 
voor het MKB

Consumenten in het verenigd 
Koninkrijk
MKB in het verenigd Koninkrijk
Bedrijven, overheden en 
communicatieproviders  
in Ierland

Callcenters
online
Account Management
Lokale onderdelen van Bt

vaste lijnen en oproepen
Breedband
tv-oplossingen
Wi-Fi en mobiliteit
It-oplossingen
Audio- en videovergaderen

Bt Wholesale biedt producten 
en oplossingen voor meer dan 
1000 communicatieproviders  
in het verenigd Koninkrijk

Communicatieproviders in het 
verenigd Koninkrijk
Aanbieders van mobiele 
telefonie
Internetproviders
omroepen

online
Account Management

Wholesale netwerkcapaciteit
Wholesale-breedband
Privécircuits
ethernet
Beheerde netwerkdiensten
oplossingen voor  
content distributie

openreach is verantwoordelijk 
voor de ‘laatste kilometer’ van 
het Britse toegangsnetwerk 
en voor de implementatie van 
supersnel breedband

Communicatieproviders in het 
verenigd Koninkrijk

online
Account Management

Wholesale vaste lijnen
Local Loop Unbundling
ethernet
toegang tot fysieke  
infrastructuur

Bt GLoBAL ServICeS Bt retAIL Bt WhoLeSALe oPeNreACh

Bt GroUP PLC

Bt INNovAte & DeSIGN eN Bt oPerAte
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eeN BerICht vAN oNze voorzItter eN 
oNze ChIeF exeCUtIve

We stellen alles in het werk om als verantwoordelijk en duurzaam bedrijf voorop te lopen. Daarbij gaan 
we verder dan alleen een strategische intentieverklaring en het beheer van onze eigen maatschappelijke 
en milieugerelateerde activiteiten. We zijn ook enthousiast over de manier waarop BT anderen kan 
helpen om op duurzamere wijze te leven en werken dankzij onze technologie en de vaardigheden en 
kennis van onze medewerkers. Dit verslag bevat de acties die we ondernemen en voorbeelden van onze 
betrokkenheid. 

te versnellen. Vanzelfsprekend blijven we ook ons eigen gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen verlagen: dit jaar hebben we ons 
energieverbruik verlaagd met 2,5%, terwijl ook de planning voor 
het eerste windmolenpark van BT is goedgekeurd. Hiermee zullen 
we onze eigen schone elektriciteit kunnen genereren. Onze nieuwe 
inkoopstandaard waarbij we rekening houden met klimaatverandering 
(een van de eerste in het Verenigd Koninkrijk), wordt steeds vaker 
erkend als belangrijke stap voorwaarts waarmee leveranciers worden 
aangezet tot zuinig energieverbruik.
We zijn ook trots dat we als partner op het gebied van duurzaamheid 
communicatieoplossingen leveren voor de Olympische en 
Paralympische Spelen van 2012 in Londen. We hebben vanaf 
het begin duurzaamheid geïntegreerd in het ontwerp van onze 
communicatieoplossingen voor de Spelen. Zo hebben we geen aparte 
netwerken voor spraak en dataverkeer geïnstalleerd, maar leveren we 
beide netwerken efficiënter via één geconvergeerde communicatie-
infrastructuur (waarvan niet eerder gebruik is gemaakt tijdens de 
zomerspelen). We gebruiken ook de impuls van de Spelen om jongeren 
te helpen bij de ontwikkeling van hun communicatievaardigheden van 
het trainingsprogramma Get Set voor Londen 2012. 
Dit is ons tiende jaarverslag over de maatschappelijke en 
milieugerelateerde prestaties van BT. We hebben de afgelopen tien 
jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt: zo is onze CO2-uitstoot met 
53% verlaagd, terwijl we breedband via koperkabels leveren aan 
99% van de locaties in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben 
we meer dan £ 200 miljoen geïnvesteerd in maatschappelijke en 
milieugerelateerde activiteiten en hebben we uitdagende standaarden 
voor onze toeleveringsketen ontwikkeld. En we weten zeker dat we de 
komende tien jaar en daarna nog meer kunnen realiseren. 
We zijn verheugd dat onze inspanningen worden erkend. We hebben 
de Gold Sector-status in de Dow Jones Sustainability Index en het 
Platinum Plus-niveau voor bedrijven van de Community Corporate 
Responsibility Index behouden. We waren sectorleider in de 
FTSE4Good ESG-classificaties, hebben de eerste plaats bereikt in de 
Leadership Index van het Carbon Disclosure Project en hebben de 
World Communications Awards Green Award en de CSR Procurement 
Leaders Award gewonnen.
Deze resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de vaardigheden, 
de ideeën en het enthousiasme van BT-medewerkers. We zullen hun 
inzichten en vaardigheden moeten blijven benutten om een oplossing 
te vinden voor toekomstige uitdagingen.

onze benadering bestaat uit drie brede, onderling verband 
houdende thema's.

Ten eerste verbetert de toegang tot technologie dankzij onze 
aanzienlijke investering in de digitale infrastructuur van het Verenigd 
Koninkrijk, terwijl we tegelijkertijd met onze maatschappelijke 
programma's meer mensen online proberen te krijgen. Door onze 
investering in supersnel breedband worden de concurrentiepositie 
van bedrijven, digitale deelname en de levering van openbare 
diensten verbeterd. We liggen op schema en zullen in het voorjaar 
van 2011 meer dan vijf miljoen locaties in het Verenigd Koninkrijk 
bedienen. Samen met onder andere nationale en lokale overheden 
blijven we ervoor zorgen dat plattelandsgebieden en afgelegen 
gemeenschappen niet over het hoofd worden gezien. 
We zijn ook onze campagne 'Get IT Together' gestart, waarmee in het 
Verenigd Koninkrijk rond 2012 minimaal 100.000 personen online 
kunnen die nu nog geen toegang tot internet hebben. Zo werken onze 
mensen in Colombia samen met lokale scholen en dorpen in afgelopen 
gebieden bij het leveren van internettoegang via de satelliet, waarbij 
we hen leren hoe ze internet voor het eerst moeten gebruiken. 
Ten tweede erkennen we de essentiële rol die liefdadigheidsinstellingen 
spelen bij het aanpakken van maatschappelijke en milieugerelateerde 
problemen. We willen hen dan ook helpen deze rol efficiënter en 
effectiever te vervullen. Dit jaar hebben we MyDonate gelanceerd, 
onze nieuwe gratis onlineservice voor geldinzameling waarmee 
Britse liefdadigheidsinstellingen meer geld online kunnen inzamelen. 
We hebben ook ervoor gezorgd dat £ 34 miljoen voor goede doelen kon 
worden ingezameld dankzij onze ondersteuning voor tv-marathons en 
geldinzamelingsacties voor rampen. BT medewerkers hebben zich meer 
dan 49.000 dagen als vrijwilliger ingezet voor maatschappelijk werk, 
waarvan we de waarde schatten op £ 13,8 miljoen. 
Ten derde blijft de klimaatverandering een van de meest urgente 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. We stellen alles in 
het werk om de milieueffecten van onze producten en diensten te 
verminderen en nieuwe oplossingen met weinig CO2-uitstoot op 
de markt te brengen waarmee onze klanten het energieverbruik en 
de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Voorbeelden van afgelopen jaar 
zijn onze oplossing Green Branch in Spanje, waarmee klanten in het 
bankwezen het stroomverbruik in hun filialen kunnen verminderen 
met wel 30%, en ons consortium SmartReach, dat een plan biedt 
om het programma voor slimme meters in het Verenigd Koninkrijk 

Ian Livingston  
Chief Executive

Sir Michael rake  
Voorzitter

BT Group
Green Award
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1980
Ondersteuning 
van de eerste tv- 
marathon voor  
BBC Children  
in Need

1984 
Oprichting  
van Age and  
Disability Team  
om te pleiten voor  
toegankelijkheid 

1986
We steunen ChildLine 
al sinds de oprichting 
en leveren hulp bij 
geldinzamelingsacties, 
kantoorruimte en 
een eenvoudig te 
onthouden nummer 
van de hulplijn

1991 
Oprichting  
van ons systeem  
voor milieubeheer. 
We zijn nu ISO 
14001- 
gecertificeerd in 
zes landen

1992
Formulering van onze 
eerste doelstelling  
voor CO2-verlaging 
voor Britse activiteiten. 
We hebben onze  
CO2-uitstoot in het 
Verenigd Koninkrijk 
sinds 1997 met 60% 
verlaagd

1992
Opening van 
bureau tegen 
telefoonterreur, 
dat Britse klanten 
adviseert hoe ze 
kunnen omgaan 
met kwaadwillende 
telefoontjes

1998
Accreditatie  
voor de trainings 
standaard  
Investors in  
People (we  
hebben onze 
accreditatie  
sindsdien elk jaar 
bijgehouden)

oNze StrAteGIe voor eeN Betere toeKoMSt

Bij BT zijn we vastbesloten om een beter bedrijf met een betere toekomst te creëren. We weten dat 
winstgevende groei op lange termijn kan worden gesteund door verantwoordelijkheid en duurzaamheid 
centraal te plaatsen bij alles wat we doen. Volgens ons wordt BT uiteindelijk sterker en succesvoller als we 
iedereen een betere toekomst proberen te bieden.

We zijn actief in een sterk competitieve sector die wordt gekenmerkt 
door snelle technologische veranderingen en in een wereld die 
wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke, economische en 
milieugerelateerde uitdagingen. 

Als we succesvol willen zijn, moeten we de juiste dingen doen voor 
onze klanten, onze kosten verlagen en in vaardigheden en technologie 
van de toekomst investeren. We zetten ons reeds lange tijd in voor het 
welzijn van klanten, medewerkers, leveranciers, gemeenschappen en 
omgevingen waarvan ons bedrijf afhankelijk is. We moeten deze koers 
voortzetten en onze bijdrage blijven leveren bij het aanpakken van 
uitdagingen waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet. 

We proberen een grotere positieve bijdrage te leveren via onze 
producten en diensten; het verantwoordelijke gebruik van 

middelen; het scheppen van banen; en onze maatschappelijke 
betrokkenheid. We spelen bijvoorbeeld in op veranderende 
behoeften van klanten, zoals de toegenomen vraag naar 
energiezuinigere producten en diensten. Bij de implementatie 
van onze strategie kunnen zich uitdagingen en dilemma's op het 
gebied van duurzaamheid voordoen, maar we stellen alles in het 
werk om deze op te lossen. 

Voor BT zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid al vele jaren belangrijk. Teneinde hieraan beter uiting 
te geven, hebben we onze bedrijfsstrategie dit jaar aangepast: 
verantwoordelijk en duurzaam leiderschap is aangemerkt als een van 
onze strategische prioriteiten. Zodoende kunnen we duurzaamheid 
verder integreren in onze dagelijkse besluitvorming. 

verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering bij Bt – belangrijke mijlpalen

rAPPortAGe

Prestatie-indicatoren
Transparante rapportage

Raad van BT plc
Operating committee
Adviescommissie van het dagelijks  
bestuur voor duurzame en 
verantwoordelijke bedrijfsvoering
Teams en stuurgroepen voor leiderschap

BeStUUr

Krachtigere gemeenschappen opbouwen
Onze CO2-uitstoot en milieueffecten 
verminderen
Verantwoordelijk gedrag

Better FUtUre-StrAteGIe
Bedrijfsonderdelen 
Bedrijfsondersteuning 
(zoals inkoop, onroerend goed)
Partners
Team voor maatschappelijk  
verantwoord ondernemen

LeverING

INvLoeDeN / UItDAGING

Klanten, leveranciers, aandeelhouders, 
medewerkers, gemeenschap, regulerende 
instanties
Leadership Panel

onze benadering van de ontwikkeling en uitvoering van onze Better Future-strategie
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hoe wereldwijde ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid van invloed zijn op Bt en de 
communicatiesector

Milieugerelateerde, maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen wereldwijd vormen een risico voor Bt en andere 
communicatiebedrijven, maar bieden ook commerciële kansen: 
we kunnen oplossingen ontwikkelen waarmee klanten op een 
duurzamere manier kunnen leven en werken. onder andere de 
volgende belangrijke ontwikkelingen zijn van invloed op Bt:

Milieugerelateerd: klimaatverandering, stijgende energie- en 
materiaalkosten ten gevolge van grondstoftekorten, en de 
introductie van nieuwe milieuwetgeving die direct van invloed is op 
onze bedrijfs- en servicekosten. Deze ontwikkelingen belemmeren 
ook indirect onze mogelijkheid om zaken te doen omdat ze van 
invloed zijn op de economische stabiliteit wereldwijd. ICT kan 
een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een CO2-arme 
economie. Naarmate meer mensen zich bewust worden van 
duurzaamheid en de effecten hiervan voelen, zijn bedrijven  
met een goede reputatie op het gebied van duurzaamheid goed 
gepositioneerd om favoriete werkgever en leverancier te worden. 

Maatschappelijk: armoede, bevolkingsgroei en stijgende 
grondstofprijzen zijn onderling samenhangende problemen die de 
maatschappelijke en economische stabiliteit van belangrijke 
markten steeds verder zullen ondermijnen. Via de toegang tot ICT 
kan werkgelegenheid worden gecreëerd, kan een bijdrage worden 
geleverd aan een betere sociale samenhang en kunnen overheden 
worden geholpen bij een vernieuwde dienstverlening aan meer 
mensen. Door de vergrijzing en het toenemende aantal 
chronische ziekten staan nationale gezondheidszorgsystemen 
steeds meer onder druk en nemen de kosten voor bedrijven toe. 
Er zijn mogelijkheden voor nieuwe oplossingen waarmee de 
kwaliteit van de patiëntenzorg kan worden verbeterd, 
bijvoorbeeld via controle en behandeling op afstand. 

economisch: door de globalisering van de handel ontstaan 
mogelijkheden voor BT en onze klanten, maar ook nieuwe risico's 
in verband met bijvoorbeeld wereldwijde toeleveringsketens en 
de grensoverschrijdende beweging van gegevens. Opkomende 
markten bieden aanzienlijke groeimogelijkheden, terwijl 
economische onzekerheid in andere markten van invloed kan  
zijn op inkomsten en marges. In tijden van recessie kunnen  
ICT-oplossingen mogelijkheden bieden voor bedrijven en 
overheden om diensten rendabeler te leveren. 

onze strategie voor een betere toekomst
Met de Better Future-strategie wordt beschreven hoe we ons inzetten 
om een verantwoordelijke en duurzame leider in het bedrijfsleven te 
zijn. Onze Better Future-strategie heeft drie dimensies:

1/ Sterkere gemeenschappen opbouwen via de kracht van onze 
technologie en medewerkers

2/ Co2-uitstoot en ons effect op het milieu verminderen via onze 
activiteiten en producten

3/ op een verantwoordelijke manier omgaan met onze klanten, 
medewerkers en leveranciers.

Ten grondslag aan dit alles ligt onze inzet om te investeren in de 
vaardigheden van onze medewerkers en hun potentieel aan te boren 
zodat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons bedrijf, 
de maatschappij en het milieu. Tijdens deze evaluatie gaan we dieper in 
op dit thema. 

over onze rapportage
In deze evaluatie leggen we uit hoe we een bijdrage aan een betere 
toekomst kunnen leveren door van BT een beter bedrijf te maken. 
We laten zien hoe we onze Better Future-strategie implementeren, 
we zetten onze prestaties af tegen onze KPI's (Key Performance 
Indicators) (zie pagina 20-21) en we belichten voorbeelden van onze 
benadering in praktijk. We bespreken de mogelijkheden die we hebben 
gecreëerd door een verantwoordelijke en duurzame leider in het 
bedrijfsleven te zijn en door nieuwe risico's en dilemma's te beheren. 

Op pagina 16 en 17 hebben we een feitenoverzicht opgenomen 
waarin is samengevat hoe we ons als verantwoordelijk en duurzaam 
bedrijf gedragen en waarop onze prestaties tijdens onze wereldwijde 
activiteiten worden belicht.

Deze evaluatie is bedoeld als momentopname van onze werkwijze, 
terwijl ook de belangrijkste kwesties in verband met onze 
strategie aan de orde komen. We gaan in op onze wereldwijde 
activiteiten voor het financiële jaar van 1 april 2010 tot en met 
31 maart 2011 (2011), tenzij anderszins is vermeld. Behalve met 
betrekking tot de implementatieplannen voor ons supersnelle 
breedbandglasvezelnetwerk, die zijn gebaseerd op kalenderjaren. 
Meer informatie over onze strategische prioriteiten en de andere 
maatschappelijke en milieugerelateerde problemen die we 
aanpakken, is opgenomen in ons volledige verslag, 
dat beschikbaar is op  www.bt.com/sustainabilityreport, en 
onze regelmatig bijgewerkte Better Future website  

 www.bt.com/betterfuture 

oNze StrAteGIe voor eeN Betere toeKoMSt (VERVOLG)
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2001 2001 2002 2004 2007 2011 2011 
Lancering van  
'Sourcing with Human 
Dignity', een  
initiatief voor de 
toeleveringsketen 
waarmee we proberen 
ervoor te zorgen dat de 
arbeidsomstandigheden 
in onze toeleveringsketen 
daadwerkelijk voldoen 
aan geaccepteerde 
standaarden

Publicatie van 
ons eerste 
gecombineerde 
sociale en 
milieugerelateerde 
verslag

Lancering van  
ons eDonate-
platform om 
online donaties  
voor BBC Children  
in Need in  
te zamelen 

Ondertekening 
van het tot dan toe 
grootste contract  
voor groene  
energie ter wereld

Business in the 
Community,  
Company of the  
Year Award

Leider in de  
Gold-klasse in  
de Dow Jones 
Sustainability  
Index voor het  
tweede 
opeenvolgende jaar 
en sectorleider van 
2002 tot 2009

Lancering van 
nieuwe 
inkoopstandaard, 
waarbij alle  
leveranciers hun  
CO

2-uitstoot 
moeten meten en 
doelstellingen voor 
verlaging moeten 
formuleren

3



Wat we hebben gedaan
• Implementatie van breedbandglasvezelnetwerk ligt 

op schema en zal in het voorjaar van 2011 de vijf 
miljoen Britse locaties overschrijden

• Met onder andere de overheid samengewerkt om 
supersnel breedband uit te breiden naar afgelegen regio's 
en plattelandsgebieden in Cornwall en Noord-Ierland

• BT medewerkers hebben zich meer dan 49.000 dagen 
als vrijwilliger ingezet voor maatschappelijk werk, 
waarvan de waarde wordt geschat op £ 13,8 miljoen

• Onze campagne Get IT Together gelanceerd om 
minimaal 100.000 personen zonder internetverbinding 
in het Verenigd Koninkrijk vóór 2012 online te krijgen

• Onze steun voor Hello, het nationale jaar van 
de communicatie, aangekondigd om meer 
jongeren te helpen bij het verbeteren van hun 
communicatievaardigheden 

• De inzameling van £ 34 miljoen voor goede 
doelen mogelijk gemaakt dankzij medewerkers en 
technologie van BT

• Samenwerking met nationale liefdadigheidsinstellingen 
gestart in Zuid-Afrika en Benelux, terwijl de bestaande 
samenwerking in landen als India en de Verenigde 
Staten werd voortgezet.

  hoofdindicatoren

1/

Investering in samenleving
Investering in verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering

Doelstelling 2011 Een minimale investering ter hoogte van 1% van de winst vóór 
belasting handhaven 

Community investment
£m

2009

25,0m

1,01% 1,05%

1,90%

26,4m
27,6m

2010 2011

  Investment 
(time, cash and in-kind)
Percentage of 
profit before taxation

21

22

23

24

25

26

28

27

Meetwaarde voor effectiviteit in de gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons maatschappelijke programma

Doelstelling 2011 Evaluatiescore boven de 90% houden 

2011  2010 2009

98% 96% 91%

Sterkere 
gemeenschappen
opbouwen
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Stabiele, voorspoedige samenlevingen zijn gebaseerd op krachtige 
gemeenschappen. Met onze technologie en de vaardigheden 
en creativiteit van onze medewerkers proberen we een positief 
verschil te maken voor de economische ontwikkeling en de sociale 
samenhang in de gemeenschappen waar we werken en waarvan we 
afhankelijk zijn. 
We leveren de belangrijkste bijdrage door in communicatienetwerken 
en -oplossingen te investeren. Via onze netwerken worden personen en 
organisaties met elkaar en met informatie verbonden. Ze ondersteunen 
zakelijke groei, het creëren van banen en de toegang tot oplossingen.
We willen iedereen de mogelijkheid, de vaardigheden en het vertrouwen 
bieden om digitale oplossingen te gebruiken, inclusief senioren,  
lage inkomens en gehandicapten. Daarnaast steunen we inspanningen 
om digitale toegang te verbeteren via het programma Get IT Together.
Onze betrokkenheid bij gemeenschappen draait niet alleen om 
technologie. Liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties 
spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke en 
milieugerelateerde problemen op lokaal en nationaal niveau.  
We gebruiken onze middelen en, via onze programma's voor 
vrijwilligerswerk, de vaardigheden en betrokkenheid van onze 
medewerkers om het werk van deze organisaties te steunen. 

Investeren in de digitale infrastructuur van het 
verenigd Koninkrijk 
We zijn van mening dat de implementatie van supersnel breedband 
om de volgende redenen maatschappelijke en economische voordelen 
biedt voor het Verenigd Koninkrijk: 
• De concurrentiepositie van bedrijven wordt verbeterd en nieuwe 

typen bedrijven worden aangetrokken
• De levering van publieke diensten wordt verbeterd, waardoor 

kosten lager uitvallen en de toegang tot kwalitatief hoogstaande 
diensten verbetert

• Een grotere digitale deelname wordt gestimuleerd omdat met 
nieuwe producten en diensten meer mensen ertoe worden aangezet 
om online te leren, winkelen en communiceren.

Als iedereen in het Verenigd Koninkrijk online zou zijn, zou dit naar 
verwachting economische voordelen van meer dan £ 22 miljard 
opleveren ('The Economic Case for Digital Inclusion', oktober 2009). 
We streven ernaar om supersnel breedband uit te breiden naar twee 
derde van de Britse huishoudens en bedrijven vóór eind 2015, gezien 
de juiste investerings- en regelgevende voorwaarden en de toegang 
tot overheidssubsidies

Bt investeert veel in toegang tot het glasvezelnetwerk in het verenigd Koninkrijk

1,5 MILjoeN 
LoCAtIeS  
OVERSCHREDEN 
IN ZOMER 2010

ADSL INGE-
SCHAKELD 
VOOR ON-
GEVEER 9%  
VAN ALLE 
LOCATIES

5 MILjoeN 
LoCAtIeS  
OVERSCHREDEN 
IN VOORJAAR 
2011

10 MILjoeN 
LoCAtIeS 
OVERSCHRE-
DEN IN 
VOORJAAR 
2012

2/3 LoCAtIeS 
OVERSCHRE-
DEN IN  
VOORJAAR 
2015

De kans bestaat dat mensen in afgelegen regio's en 
plattelandsgebieden de voordelen mislopen omdat de implementatie 
van infrastructuur op deze locaties duur is. Via samenwerking 
tussen de overheids- en private sector kan dit probleem worden 
aangepakt omdat projecten commercieel haalbaar kunnen worden 
met overheidssubsidies. In 2010 wonnen we een concurrerende 
aanbesteding voor de levering van supersnel breedband aan 
Cornwall en de Isles of Scilly (zie pagina 6). In samenwerking met 
het Noord-Ierse ministerie van Handel, Bedrijven en Investeringen 
zullen we de implementatie bij 85% van de bedrijven in Noord-Ierland 
afronden in mei 2011. We hebben een whitepaper gepubliceerd 
waarin wordt uitgelegd welke werkwijzen overheidsorganen kunnen 
volgen en hoe ze kunnen samenwerken met de privésector. Zie  

 www.btplc.com/ngb/rolloutprogress/rollout/AcceleratingNGB.pdf
Tijdens onze campagne Race to Infinity brachten meer dan 360.000 
mensen hun stem uit om supersnelle breedband naar hun regio te 
krijgen. Dientengevolge financiert BT Retail supersnel breedband voor 
tien plattelandscentrales. 
Volgens ons zal de implementatie van supersnel breedband een belangrijke 
rol spelen bij de overgang naar een CO2-arme economie, op voorwaarde 
dat we een oplossing hebben voor de toenemende elektriciteitsbehoefte 
van permanent beschikbare netwerken (zie pagina 11).

hoe breedband een bijdrage levert aan 
maatschappelijke en economische ontwikkeling 

technologie verandert de manier waarop we werken en 
communiceren. veel effecten zijn positief. zo meldt Unesco dat 
bij een stijging van 10% in de breedbandpenetratie het BBP van 
het betreffende land extra groeit met 1,3%  

 www.connectedkingdom.co.uk
uit onderzoek blijkt dat deze voordelen worden vergroot met 
supersnel breedband. De Broadband Commission, een gezamenlijke 
commissie van de unesco en de ITu, wijst op zeven voordelen van 
snelle toegang: sociale mobiliteit, financiële besparingen, 
onderwijsniveau, betere salarisvooruitzichten, democratische 
betrokkenheid, grotere tevredenheid met overheidsdiensten,  
en betere gezondheidsdiensten (A 2010 Leadership Imperative:  
The future built on Broadband, september 2010).
In het initiatief Europa 2020 van de Europese Commissie 
wordt opgemerkt dat ‘slimme, duurzame en inclusieve groei... 
afhankelijk is van efficiënt en effectief gebruik van internet, en de 
snelheid van internettoegang is een belangrijke factor om dit te 
realiseren’  www.ec.europa.eu/europe2020
We weten dat nieuwe technologie ook kan leiden tot nieuwe 
uitdagingen. BT heeft de university of Cambridge, het 
Massachusetts Institute of Technology en de Tsinghua university 
gevraagd te onderzoeken hoe mensen aankijken tegen nieuwe 
technologieën, hoe ze hierop reageren en hoe dit van invloed is op 
hun productiviteit en welzijn. Hierbij wordt beoordeeld of nieuwe 
systemen nodig zijn om de enorme hoeveelheid informatie beter 
te verwerken informatie te verwerken waartoe we nu dagelijks 
toegang hebben. De resultaten worden gepubliceerd in 2011.

Sociale en digitale uitsluiting 
houden nauw verband. Naarmate 
diensten via internet steeds 
bepalender worden voor de 
manier waarop we leven, is de kans 
groot dat mensen zonder 
internetverbinding (door 
inkomen, vaardigheden, handicap 
of gebrek aan interesse) hiervan 
gevolgen gaan ondervinden op 
andere gebieden, zoals 
werkgelegenheid, toegang tot 
overheidsdiensten en 
eenzaamheid. Dit kan ertoe leiden 
dat mensen die zich al in een 
minder bevoorrechte positie 
bevinden, sociaal gezien nog meer 
buiten de boot gaan vallen. 

voor ons bedrijf is het essentieel dat 
meer mensen toegang kunnen krijgen 
tot internet, en we hebben in het 
afgelopen jaar een enorme groei in 
breedband voor thuisgebruik en 
Wi-Fi-toegang gezien. Bt heeft ook in 
de afgelopen tien jaar diverse 
programma's uitgevoerd waarmee 
minder bevoorrechte personen 
toegang tot internet kunnen krijgen, 
zoals Internet rangers en steun  
voor de Digital Champion-
onderscheidingen van Age UK. 

Dit jaar hebben we het programma 
Get It together gestart, waarmee 
we ernaar streven om 100.000 

mensen vóór het einde van 2012 
online te krijgen via allerlei 
activiteiten, zoals het stimuleren van 
onze medewerkers en klanten om 
bekenden te helpen met toegang tot 
internet (als digitale kampioenen). 
We hebben ons openlijk hiervoor 
ingezet als hoofdpartner van race 
online 2012.

Dit vormt een grote uitdaging. 
We moeten samenwerken met 
partners op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau, onze 
oplossingen afstemmen op de 
behoeften van verschillende 
gemeenschappen en personen, 
en onze technologie en middelen 
delen. het allerbelangrijkste zijn 
echter de inzichten en 
betrokkenheid van onze 
medewerkers. 

Door ons hierop te richten kunnen 
we echt een positief verschil 
uitmaken voor gemeenschappen 
overal in het verenigd Koninkrijk. 
Als we dit voor elkaar krijgen, 
profiteert niet alleen BT hiervan 
(via verdere groei van de vraag 
naar onze oplossingen), maar ook 
bedrijven en overheidsorganisaties 
waaraan we onlinemogelijkheden 
bieden.

 

een standpunt  
van Bt

john Petter 
Managing Director, BT Consumer, en 
voorzitter van Community Investment 
Leadership Team van BT

SterKere GeMeeNSChAPPeN oPBoUWeN (VERVOLG)
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Bijdrage leveren aan de Britse economie
We leveren een belangrijke bijdrage aan de Britse economie via onze 
activiteiten en werkgelegenheid. uit het maatschappelijke onderzoek  
The Economic Impact van BT is gebleken dat in het boekjaar 2010 BT  
een totaal operationeel effect in het Verenigd Koninkrijk heeft gehad 
van £ 12,6 miljard bruto (1% van het Britse totaal) door 267.000 banen 
te ondersteunen met een waarde van £ 37 miljard en door £ 7,7 miljard 
in onze toeleveringsketen te investeren. In hetzelfde jaar hebben we 
£ 2,4 miljard aan belasting in het Verenigd Koninkrijk ontvangen en 
betaald. Zie  www.bt.com/btregion

Digitale toegang
We stellen alles in het werk om de maatschappelijke, economische 
en technologische barrières weg te nemen waardoor mensen geen 
toegang tot internet hebben. We werken samen met lokale en nationale 
partners om digitale toegang te verbeteren, waarbij we onze activiteiten 
aanpassen aan de verschillende omstandigheden en behoeften van elke 
gemeenschap. 

Het is minder waarschijnlijk dat mensen met lage inkomens, 
werkzoekenden, senioren of gehandicapten internet gebruiken. Dit 
kan gevolgen hebben voor hun kans op een baan en hun toegang tot 
educatieve en essentiële services. Race Online schat dat negen miljoen 
Britse volwassenen nog nooit internet hebben gebruikt. 

We streven ernaar minimaal 100.000 mensen zonder internetverbinding 
in het Verenigd Koninkrijk vóór 2012 online te krijgen. We hebben Get 
IT Together gelanceerd, dat initiatieven en samenwerkingsverbanden 
op het gebied van digitale participatie omvat. Onderdeel hiervan is de 
Britse campagne van BT Retail waarmee mensen worden gestimuleerd 
om vrienden en familie te helpen internet op te gaan. Ongeveer 33.000 
personen hebben in de eerste vijf maanden de website bezocht en velen 
van hen hebben informatiehandleidingen en andere tools bekeken.

Daarnaast ondersteunen we onder andere de volgende initiatieven op het 
gebied van digitale toegang:

• One Economy, in de Verenigde Staten, waarmee jongeren met een laag 
inkomen worden geholpen bij het onderwijzen van IT-vaardigheden 

• Katha Information Technology and E-Commerce School, in India, die 
studenten IT-vaardigheden leert waaraan ze tijdens hun loopbaan iets 
hebben 

• Infinite Family, waarmee kinderen met hiv/aids en arme kinderen 
uit Zuid-Afrika worden verbonden met mentoren wereldwijd via 
videotechnologie 

• Het Jirira-team: BT medewerkers zetten zich als vrijwilliger in om 
jongeren in plattelandsgebieden van Colombia te helpen bij het 
verwerven van een IT-kwalificatie en het verbeteren van hun uitzicht  
op een baan.

helpen mensen online te krijgen

Internet Rangers van BT op  
middelbare school in Settle.

Leren en vaardigheden
Onze website voor leren en vaardigheden,  www.bt.com/
learningandskills, is bestemd voor docenten, jongeren en hun 
familieleden en biedt gratis materiaal van hoge kwaliteit, waaronder 
video's, werkboeken, onlineactiviteiten en games voor gebruik op school 
en thuis. In 2011 hebben we meer dan 288.000 bezoekers naar de site 
getrokken en zijn 240.000 downloads uitgevoerd.

2011, nationaal jaar van de communicatie 
Communicatieproblemen kunnen ingrijpende, langdurige gevolgen 
hebben voor het leven van kinderen. Meer dan één miljoen kinderen  
en jongeren in het Verenigd Koninkrijk hebben een bepaald spraak-,  
taal- of communicatieprobleem, hetgeen neerkomt op twee of drie 
kinderen per klas. 

Als hoofdsponsor van Hello,  www.hello.org.uk, het nationale jaar 
van de communicatie 2011, helpt BT het bewustzijn te verbeteren 
en  gratis materiaal te bieden waarmee wordt benadrukt hoe belangrijk 
communicatievaardigheden zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

SterKere GeMeeNSChAPPeN oPBoUWeN (VERVOLG)

ontwikkeling stimuleren met technologie in 
Cornwall

Bt is een samenwerkingsverband ter waarde van £ 132 miljoen 
aangegaan om ongeveer 90% van de huishoudens en bedrijven 
in Cornwall vóór 2014 te voorzien van supersnel breedband, 
zodat de toegang tot technologie verbetert en de economie 
wordt gestimuleerd.

Cornwall is door de Eu aangemerkt als regio die onder 
doelstelling 1 valt. Het project, waarbij de Eu, de raad van 
Cornwall en lokale bedrijven betrokken zijn, is bedoeld om snel 
groeiende hightechbedrijven aan te trekken en en weten te 
behouden zodat mogelijk duizenden nieuwe banen worden 
gecreëerd. In maart 2011 waren al 1000 huishoudens en 
bedrijven en 50 klanten in Cornwall aangesloten.

Dit is de grootste implementatie van supersnel breedband 
op het Britse platteland tot nu toe en kan een model worden 
voor toekomstige projecten. Naar verwachting zullen 10.000 
bedrijven worden aangesloten en 4000 banen worden gecreëerd, 
terwijl nog eens 2000 banen worden veiliggesteld.

We zijn ook projecten gestart om meer mensen in Cornwall de 
voordelen van technologie te laten ervaren, waaronder een 
samenwerkingsverband met Citizens Online, zodat oudere 
mensen en leden van minder bevoorrechte gemeenschappen 
niet bang hoeven te zijn om voor het eerst online te gaan. 

Zie  www.btplc.com/ngb/Casestudies/Cornwall_case_study.pdf 
voor meer informatie.

Beheercapaciteit verbeteren 

BT Troubleshooter is een gratis oplossing waarmee Britse 
liefdadigheidsinstellingen toegang krijgen tot een team 
vrijwilligers van BT die hen kunnen helpen bij het oplossen van 
een probleem of uitdaging. Liefdadigheidsinstellingen profiteren 
van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en van de 
frisse kijk van mensen die in een competitieve, commerciële 
omgeving werken. Meer dan 25 liefdadigheidsinstellingen 
hebben in 2011 van deze oplossing geprofiteerd, waaronder 
NSPCC/ChildLine, een van de Britse liefdadigheidsinstellingen 
die worden gesteund door BT medewerkers.  
Zie  www.bt.com/betterfuture

In ons Manifesto for a Networked 
Nation hebben we onze visie 
gegeven op een buitengewoon en 
digitaal verenigd Koninkrijk waar 
alle personen, gemeenschappen, 
liefdadigheidsinstellingen en 
bedrijven vol vertrouwen 
technologie kunnen benutten als 
middel voor economische groei en 
welzijn. We zijn trots dat Bt 
hoofdpartner in onze campagne 
race online 2012 is.

via Get It together heeft Bt 
zich ingezet om 10.000 digitale 
kampioenen aan te trekken en 
meer personen te stimuleren om 
hun eerste stappen op internet 
te maken. Daarbij maakt het niet 
uit of het om schoolkinderen 
gaat die hun vaardigheden met 
oudere mensen delen via het 
programma Internet rangers of 
om liefdadigheidsinstellingen 
die gemeenschappen online 

brengen via het programma 
Community Connections van Bt.

Bt heeft vorig jaar nog eens een 
half miljoen breedbandgebruikers 
als klant gekregen, van wie 
tienduizenden waarschijnlijk 
voor het eerst online gaan. 
Samen kunnen we nog sneller 
vorderingen boeken. Wij van race 
online zullen ons het komende jaar 
richten op enkele Britse steden 
en plattelandsgebieden om de 
acceptatie te stimuleren. Daarbij 
maakt het een groot verschil dat 
Bt een belangrijke strategische 
partner is. en bij dit werk gaat het 
ook om meer dan alleen Mvo: 
65+'ers zonder internetverbinding 
vertegenwoordigen een waarde 
van £ 2,3 miljard aan breedband 
en hardware. het zijn spannende 
tijden en het getijde is gunstig.  

 www.raceonline.org

extern standpunt – 
race online

Martha Lane Fox 
uK Digital Champion
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Duurzame olympische Spelen voor Londen

Bt gaat een belangrijke rol spelen bij het succes van de 
olympische en Paralympische Spelen in Londen: elk beeld van 
de Spelen, elk sportverslag, elk bezoek aan de website van 
Londen 2012, en miljoen gesprekken, e-mails en sms-berichten 
worden geleverd via communicatienetwerken van Bt. We zullen 
onze technische kennis en ervaring met duurzaamheid benutten 
om sportlieden, organisatoren, toeschouwers, media en 
bedrijven op 94 locaties in het verenigd Koninkrijk te verbinden 
en de Spelen aan de wereld te laten zien. 

We hebben vanaf het begin duurzaamheid geïntegreerd in het 
ontwerp van onze communicatieoplossingen voor de Spelen.  
Zo hebben we geen aparte netwerken voor spraak en dataverkeer 
geïnstalleerd, maar leveren we beide netwerken efficiënter via 
één geconvergeerde communicatie-infrastructuur (waarvan 
niet eerder gebruik is gemaakt tijdens de zomerspelen). Hiermee 
wordt afval tot een minimum beperkt omdat we minder 
reserveapparatuur nodig hebben om onze dienstverlening 
te handhaven bij een technische storing. Ook verminderen 
hierdoor het energieverbruik en de CO2-uitstoot in verband met 
ondersteuning ter plaatse en logistiek. Na de Spelen zijn we van 
plan om alle apparatuur waarmee onze oplossing rechtstreeks 
wordt ondersteund, opnieuw te gebruiken of te recycleren.

Als we de effecten van onze producten en diensten willen 
verminderen, is een belangrijke eerste stap dat we hierin inzicht 
hebben. We hebben onze nieuwe methodologie voor CO2-
uitstoot getest om het totale effect van onze oplossing voor 
Londen 2012 te berekenen.

Een belangrijk aspect van een duurzame oplossing voor Londen 
2012 is de planning voor na de Spelen. Zo worden de benodigde 
koperkabels, glasvezelkabels en Wi-Fi-diensten na de Spelen 
geïntegreerd in onze nationale communicatie-infrastructuur. 
Zodoende kunnen gemeenschappen rond de 94 sportlocaties 
profiteren van snelle, betrouwbare en veilige comm u- 
nica tietechnologieën en de voordelen die hieruit voortvloeien.

We gebruiken de impuls van de Spelen ook aan om jongeren en 
volwassen te motiveren hun sport- en communicatievaardigheden 
te verbeteren via ons trainingsprogramma Get Set voor Londen 
2012. Voorbeelden hiervan zijn:

• Onze Big Voice-wedstrijd, waarmee jongeren overal in het 
Verenigd Koninkrijk worden gestimuleerd om problemen in 
hun gemeenschappen kenbaar te maken en een korte film over 
praktische oplossingen te maken

• Het programma Coaching for Life, waarmee de principes van 
coaching worden uitgelegd aan ouders, grootouders, verzorgers 
en oudere broers of zussen en ze worden gestimuleerd om 
kinderen te helpen bij nieuwe spellen uit te proberen.

• Een 'communicatietriathlon', ontwikkeld in samenwerking met 
Openreach en de maatschappelijke organisatie I CAN. Dankzij 
het project worden communicatievaardigheden van kinderen 
verbeterd via drie sportieve activiteiten rond denken, praten  
en teamwork.

In 2011 werden vrijwilligers van BT geïnspireerd door Londen 
2012 en hebben ze zich in totaal 2771 dagen ingezet (bijna 
20.000 uur). BT is trots dat het bedrijf kan meewerken aan wat 
volgens ons de spannendste en meest duurzame Olympische  
en Paralympische Spelen ooit gaan worden. 

Goede doelen steunen
Goede doelen, maatschappelijk werk en vrijwilligerswerk spelen 
een zeer belangrijke rol bij het aanpakken van enkele uitdagende 
maatschappelijke en milieugerelateerde problemen waarmee de 
samenleving wordt geconfronteerd. Al onze medewerkers hebben de 
mogelijkheid om onder werktijd vrijwilligerswerk te verrichten in hun 
gemeenschap als hun werkzaamheden dit toestaan.  
Door onze vaardigheden en kennis op deze manier te delen leveren 
we een belangrijke positieve bijdrage aan goede doelen en de 
gemeenschappen die hierdoor worden gesteund. Ook kunnen onze 
medewerkers zo nieuwe vaardigheden verwerven en ervaringen 
opdoen waarvan ze beroepsmatig profiteren alsmede meer inzicht 
krijgen in de problemen en uitdagingen waarmee de samenleving en 
onze klanten worden geconfronteerd.

vrijwilligerswerk

49.000
BT medewerkers hebben in de 
gemeenschap meer dan 49.000 
dagen aan vrijwilligerswerk  
verricht, waarvan de waarde 
wordt geschat op £ 13,8 miljoen.

BT en onze medewerkers hebben in 2011 tv-marathons gesteund 
waarmee geld werd ingezameld voor Children in Need en Comic 
Relief. BT bood steun in natura, zoals apparatuur, telefonie- en 
netwerkbeheer, en een onlinedonatieplatform. Vrijwilligers van BT  
in onze callcenters beantwoordden gesprekken en noteerden donaties 
van het publiek. We steunden ook de geldinzamelingsactie voor de 
overstromingen in Pakistan die werd georganiseerd door het Disasters 
Emergency Committee. Dankzij de technologie en BT medewerkers 
kon £ 34 miljoen in 2011 worden opgehaald. BT hostte ook de 
website en leverde de betalingstechnologieën voor het Charitable  
Gift Fund voor prins William en Catherine Middleton.

MyDonate
In april 2011 lanceerden we MyDonate, waarmee Britse 
liefdadigheidsinstellingen online meer geld kunnen inzamelen. Met  
de gratis oplossing MyDonate kunnen liefdadigheidsinstellingen 100% 
van de ontvangen donaties behouden (exclusief kosten voor  
creditcards/betaalpassen). Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe 
oplossing hebben we samen met enkele liefdadigheidsinstellingen, 
waaronder Cancer Research UK, Changing Faces, KidsOut, NSPCC/
Childline en Women's Aid, ervoor gezorgd dat de oplossing aansluit  
bij hun behoeften. Volgens de Charities Aid Foundation werd in 2010 
slechts 7% van de donaties aan goede doelen in het Verenigd 
Koninkrijk online ingezameld. We hopen dan ook dat dit percentage 
kan worden verhoogd met MyDonate. Zie  www.bt.com/mydonate

MyDonate

Een gratis oplossing waarmee 
Britse liefdadigheidsinstellingen 
geld kunnen inzamelen.

(Foto van Ben Fogle, ambassadeur van 
MyDonate)
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Wat we hebben gedaan
• Dit jaar het energieverbruik verlaagd met 2,5% 

en voor 2012 een verdere verlaging van 2% ten  
doel gesteld

• De koolstofintensiteit sinds 1997 met 
59% verminderd

• Onze duurzaamheidsmethoden hebben zakelijke 
klanten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten geholpen bij het implementeren van 
duurzamere werkwijzen

• Samengewerkt met het consortium SmartReach, 
dat een nieuwe oplossing heeft ontwikkeld om bij 
huishoudens en bedrijven overal in het Verenigd 
Koninkrijk slimme meters te installeren

• Samengewerkt met 270 leveranciers om hun 
milieuprestaties te verbeteren

• Een nieuwe inkoopstandaard ingevoerd om CO2-arme 
innovatie te stimuleren onder onze leveranciers

• De CO2-uitstoot berekend voor onze 
communicatieoplossingen voor de Olympische en 
Paralympische Spelen van 2012 in Londen

• Overgestapt van een algemene afvalverwerker naar 
een gespecialiseerd recyclingbedrijf, waardoor onze 
recyclingpercentages sterk zijn gestegen.

 hoofdindicatoren

2/

Co2-uitstoot
en belasting van  
het milieu verminderen

CO2-equivalente uitstoot (CO2e)
Meetwaarde voor BT's invloed op de klimaatverandering

Doelstelling Vóór december 2020 zal BT Group de intensiteit van de CO2-uitstoot met 
80% verlagen ten opzichte van het niveau van 1997. Doelstelling van 2008 

2011 2010  2009

59%  57%  55% 
verlaging verlaging verlaging
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BT's wereldwijde CO e-uitstoot2

Ton '000

1997

835888
787 759

2008 2009 2010 2011

  Netto uitstoot
Koolstofintensiteit

Koolstofintensiteit = CO e/bruto (=EBITDA + personeelskosten)2

1,627

0,173

0,080 0,077 0,074 0,070

Stortafval en recycling
Meetwaarde voor BT's gebruik van hulpbronnen 

Doelstelling 2011 BT Group reduceert de hoeveelheid stortafval met 10% ten 
opzichte van de niveaus van 2010 

2011  2010 2009

69% 15% 17%
minder stortafval minder stortafval minder stortafval ten 
opzichte van 2010 ten opzichte van 2009 ten opzichte van 2008
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Als we klimaatverandering willen tegengaan en het gebruik van 
natuurlijke bestaansbronnen willen verminderen, moeten we onze 
manier van leven en werken drastisch aanpassen. We zijn van mening 
dat informatie- en communicatietechnologie (ICt) een centrale rol 
zullen spelen om bedrijven en consumenten zich aan te passen aan 
een Co2-arme economie. 

We verbeteren momenteel de milieuprestaties van onze bestaande 
producten en diensten en investeren in nieuwe oplossingen waarmee 
bedrijven en particulieren zuiniger kunnen omgaan met energie. 
We zien dat de vraag naar deze producten toeneemt en dat steeds 
meer contracten met duurzaamheidscriteria worden toegekend.

Als grote energieverbruiker moeten we ook onze eigen CO2-uitstoot 
onder de loep nemen. Veel van onze commerciële oplossingen voor 
duurzaamheid zijn eerder binnen BT geïmplementeerd. Voorbeelden 
hiervan zijn oplossingen voor vergaderingen en voor intelligent 
beheer van gebouwen waarmee onze CO2-uitstoot kan worden 
verlaagd. We wekken ook onze eigen duurzame energie op. 

Geautomatiseerd field service  
management

20%
Potentiële verlaging in CO2 -
uitstoot dankzij efficiëntere  
werkplanning.

Voor onze ambitieuze doelstellingen moeten we medewerkers overal 
in het bedrijf hierbij betrekken. We stimuleren hun deelname via 
training voor duurzaamheid, informatiecampagnes en onze 
programma's voor vrijwilligerswerk. 

In dit gedeelte gaan we in op klimaatverandering en energieverbruik. 
Onze werkwijze bij het beheren van andere milieukwesties wordt 
uitgelegd in ons feitenoverzicht (zie pagina 16-17) en in ons 
onlineverslag. 

Klanten helpen op duurzamere wijze te opereren 
Onze duurzaamheidsmethoden binnen BT Global Services helpen 
bedrijven en overheidsorganisaties om op efficiëntere en duurzamere 
wijze te opereren door de kosten, het stroomverbruik en de CO2-
uitstoot te verlagen. Deze methoden worden momenteel toegepast 
in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het portfolio bestaat uit: 

• Geautomatiseerd field service management: een oplossing voor 
realtimegegevens en dynamische werkplanning voor personen 
onderweg zodat ze hun reis kunnen verkorten en de hiermee 
samenhangende CO2-uitstoot met wel 20% kunnen verlagen

• CO2-uitstoot: met onze duurzaamheidsmethoden kunnen onze grote 
klanten hun CO2-uitstoot meten en bepalen hoe ze het beste hun 
energieverbruik en operationele kosten kunnen verlagen. In 2011 
werd de CO2-uitstoot beoordeeld bij klanten in verschillende landen, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk, Korea en de Benelux 

• Energiezuinige netwerken en virtuele datacenters: deze bieden 
efficiënte, on-demand oplossingen voor virtueel computergebruik 
ten behoeve van klanten zodat ze kosten met wel 40% kunnen 
drukken en de benodigde ruimte en het stroomverbruik kunnen 
verlagen. Hierdoor stoten ze weer minder CO2 uit. 

Met onze oplossingen voor video, televergaderingen en flexibel 
werken kunnen klanten hun CO2-uitstoot en kosten verlagen, 
de klantenservice verbeteren en medewerkers beter behouden door 
het aantal zakenreizen terug te dringen en medewerkers vaker thuis 
of flexibel te laten werken. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks tot wel 1,4 
ton CO2-uitstoot kan worden voorkomen per medewerker die thuis in 
plaats van op kantoor werkt.

Werken aan een betere toekomst bij Bt US  
en Canada
Bt biedt beheerde netwerkgebaseerde It diensten voor 
bedrijven in de verenigde Staten en Canada, en deze regio 
staat volledig achter onze Better Future-strategie.
Het bedrijf heeft klanten in allerlei verschillende regio's, waardoor 
een belangrijk deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door 
reizen. Als oplossing hiervoor gebruiken vestigingen op grote 
schaal audio- en videovergaderen. Ook zijn interactieve systemen 
voor videovergaderen geïntroduceerd in New York, Irving, Texas 
en El Segundo (Californië). 
Het Network Operations Center en het datacenter in El Segundo 
zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8% van onze CO2-uitstoot in 
de Verenigde Staten en Canada. De vestiging heeft fotovoltaïsche 
zonnepanelen met een jaarlijkse productie van ongeveer 
1000 MWh geïnstalleerd. 
Teneinde medewerkers te stimuleren zowel thuis als op werk hierbij 
betrokken te zijn, bevorderen we het gebruik van fotovoltaïsche 
panelen. Onze partner, SunPower®, verleent een korting van maximaal 
10% aan iedere BT medewerker die thuis SunPower®-panelen wil 
installeren. We hebben een trainingsprogramma geïntroduceerd 
waarmee medewerkers die rechtstreeks in contact komen met 
klanten, beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsvoordelen van onze 
producten en diensten en deze beter kunnen overbrengen op onze 
klanten. 10% van de in aanmerking komende medewerkers heeft in  
de eerste drie maanden deelgenomen.
Omdat we onze betrokkenheid bij duurzaamheid willen uitbreiden 
naar onze klanten, bieden we ook een slimme netwerkoplossing voor 
de energiesector.

Door virtuele paskamers nemen zakenreizen af

Het kledingmerk Tommy Hilfiger werkt samen met BT en Cisco om 
de eerste virtuele paskamers in de sector te introduceren.  
Het bedrijf gebruikt de oplossing Unified Communications Video 
van BT en de TANDBERG-technologie van Cisco om communicatie 
en samenwerking tussen de ontwerpers en de productiefaciliteiten 
in Amsterdam, New York, Hongkong en Tokio mogelijk te 
maken. Via de innovatieve toepassing van mobiele camera's en 
opnamefaciliteiten kan het ontwerpteam sneller en effectiever 
samenwerken en de ontwikkeling van elk onderdeel van de collectie 
persoonlijk bespreken zonder lange afstanden te hoeven vliegen. 

Als een van de tien grootste 
energieverbruikers in het verenigd 
Koninkrijk bekijken we zeer kritisch 
waar de ingekochte energie 
vandaan komt. We zijn al de 
grootste verbruiker van Co2-arme 
energie in het verenigd Koninkrijk. 
We willen nu onze invloed 
aanwenden om investeringen in 
Co2-arme elektriciteitsopwekking 
te stimuleren en werken 
dienaangaande samen met 
de Britse overheid. We zijn 
van mening dat dergelijke 
investeringen kunnen worden 
gestimuleerd via de vraag van 
klanten als tijdens de huidige 
beoordeling van de Britse 
energiemarkt het juiste kader 
wordt geïmplementeerd. 

via onze acties en de 
samenwerking met de overheid 
proberen we investeringen 
in Co2-arme 
elektriciteitsopwekking te 
stimuleren. een doorzichtige 
markt voor duurzame en Co2-arme 

energie kan onder andere worden 
gestimuleerd via een label met de 
kleurcode A tot en met G voor alle 
elektriciteit die in het verenigd 
Koninkrijk wordt verkocht.  
zo kunnen klanten eenvoudig 
beoordelen hoe groen de 
aangeschafte elektriciteit is.  
een dergelijk systeem is succesvol 
geweest in andere markten, zoals 
witgoed en voertuigen. 

volgens ons wordt de 
vraag naar groene energie 
gestimuleerd met een dergelijke 
transparante informatie over 
Co2-uitstoot, in combinatie 
met belastingvoordelen. 
vervolgens kan het verenigd 
Koninkrijk sneller overstappen  
op een Co2-arme energiemarkt. 
ook zou hiermee het probleem van 
dubbel getelde groene elektriciteit 
worden opgelost en de verwarring 
rond de huidige groene tarieven 
worden weggenomen. 

een standpunt  
van Bt

richard tarboton
BT Operate Director voor 
energie en CO2

Co2-UItStoot eN BeLAStING vAN het MILIeU verMINDereN (VERVOLG)
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energiezuinige producten en diensten
We produceren niet onze eigen producten, dus het is essentieel dat we 
nauw samenwerken met leveranciers om de milieuprestaties van onze 
producten en diensten te verbeteren.

In februari 2011 hebben we een nieuwe inkoopstandaard 
geïntroduceerd, waarbij alle leveranciers hun uitstoot van CO2- en 
broeikasgassen moeten meten en rapporteren alsmede doelstellingen 
voor de verlaging van deze uitstoot moeten formuleren. Deze 
standaard is bedoeld om leveranciers aan te zetten tot innovatie en 
om de ontwikkeling van CO2-arme technologieën te bespoedigen. 
We beseffen dat dit uitdagend zal zijn voor sommige kleine bedrijven 
en organiseren daarom dit jaar workshops in samenwerking met de 
Carbon Trust, zodat 80 Britse bedrijven uit het MKB beter inzicht 
krijgen in klimaatverandering en actieplannen kunnen opstellen om 
hun uitstoot te verminderen. Verdere richtlijnen zijn beschikbaar op 
onze website voor leveranciers  www.selling2bt.bt.com

Volgens onze inkoopprincipes moet elk vervangend product of elke 
vervangende dienst het milieu minder belasten dan het voorgaande 
product. Dit is van invloed op ons productaanbod. Zo is voor de productie 
van onze kleinere draadloze thuishub voor breedband, die in 2011 werd 
geïntroduceerd, 25% minder plastic nodig. De hub gebruikt normaal 
gesproken een derde minder stroom dan eerdere modellen omdat het 
stroomverbruik wordt aangepast aan het gebruik. 

BT was het eerste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat de 
gedragscode van de Europese unie inzake energieverbruik voor 
breedband heeft ondertekend. In deze code worden strenge limieten 
voor stroomverbruik van communicatie- en netwerkapparatuur 
aanbevolen. Naar verwachting wordt hiermee in Europa tegen 2015 
jaarlijks 25 TW/uur bespaard, hetgeen neerkomt op € 7,5 miljard.

onze eigen uitstoot verlagen 
In 1992 formuleerden we onze eerste doelstelling voor CO2-verlaging 
in het Verenigd Koninkrijk. In 2008 formuleerden we een doelstelling 
om de koolstofintensiteit van onze wereldwijde activiteiten vóór 
2020 met 80% te verlagen ten opzichte van de niveaus van 1997. 
Deze doelstelling sluit aan bij de aanbevelingen van het IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN voor  
CO2-verlaging in ontwikkelde landen. We hebben de 
koolstofintensiteit sinds 1997 al verlaagd met  59%. 

onze strategie voor energiebesparing en koolstofvermindering
Prioriteit van acties

1. ENERGIE
EFFICIENCY

2. GENEREREN
DuuRZAME 
ENERGIE

3. WEINIG 
CO2-uITSTOOT 
AANSCHAFFEN
ENERGIE

ENERGIE EN 
KOOLSTOF
VERLAGING

Als hoogste prioriteit willen we rendabele manieren vinden om 
het energieverbruik terug te dringen, zodat we onze zakelijke en 
milieugerelateerde doelstellingen kunnen realiseren. We vervangen 
momenteel apparatuur door energiezuinigere versies, verlagen het 
aantal servers in onze datacenters, introduceren virtuele datacenters, 
installeren slimme elektriciteits- en gasmeters en rationaliseren het 
gebruik van kantoorruimte. 

We hebben £ 6,2 miljoen per jaar aan energie bespaard dankzij 
initiatieven voor slim beheer gedurende 2011. Het grootste deel van het 
elektriciteitsverbruik door BT wordt tegenwoordig bewaakt door slimme 
meters, zodat we in realtime kunnen zien hoeveel energie wordt verbruikt 
en eventuele energieverspilling kunnen detecteren en oplossen.

Dankzij de genomen maatregelen hebben we wereldwijd ons 
energieverbruik dit jaar met 2,5% kunnen terugdringen, waardoor 
we jaarlijks £ 18 miljoen aan energiekosten besparen. Als we deze 
maatregelen niet hadden genomen, was het energieverbruik 
waarschijnlijk toegenomen vanwege onze zakelijke groei. Het zal in de 
toekomst lastiger worden om nog meer te besparen op energie omdat 
de eenvoudige besparingen dan inmiddels zijn gerealiseerd en de nieuwe 
infrastructuur meer energie verbruikt, zoals supersnel breedband.

energieverbruik door Bt in verenigd Koninkrijk
TWh Pa
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Als tweede onderdeel van onze strategie willen we 25% van 
onze Britse energiebehoefte vóór 2016 dekken met duurzame 
energiebronnen. De planning voor ons eerste windmolenpark is 
goedgekeurd,  www.bt.com/windforchange, waarmee naar 
verwachting meer dan 1% van onze elektriciteitsbehoefte vanaf 
2012 wordt opgewekt. Omdat andere voorgestelde locaties van 
windmolenparken minder snel vorderen door wijzigingen in lokale 
planningswetgeving en in doelstellingen van lokale overheden ten 
aanzien van duurzame energie, onderzoeken we momenteel andere 
opties, zoals fotovoltaïsche zonnecellen en de combinatie van warmte 
en stroom. 

Als derde onderdeel van onze strategie willen we elektriciteit blijven 
inkopen die uit duurzame bronnen is verkregen. In het Verenigd 
Koninkrijk is 42% van onze elektriciteit afkomstig uit duurzame 
bronnen en we hebben dit contract verlengd tot 2014. 56% van 
onze elektriciteit is afkomstig uit warmte- en stroomopwekking en 
de rest uit de elektriciteitsnetstandaard. Daarnaast hebben we ook 
contacten voor groene energie in Nederland, Duitsland, Italië, België 
en Luxemburg.

Co2-rapportage 
Voor volledige transparantie toont ons CO2-overzicht onze gemiddelde 
aankopen via het elektriciteitsnet, samen met de CO2-besparingen 
dankzij de aankoop van CO2-arme elektriciteit. Bekijk ons volledige 
CO2-overzicht op  www.bt.com/sustainabilityreport

Slimme werkwijzen

Bt introduceert momenteel slimme technologieën waarmee 
overheden, bedrijven en particulieren mogelijk hun 
energieverbruik op een verantwoordelijke manier kunnen beheren, 
geld kunnen besparen en hun Co2-uitstoot kunnen verlagen. 

We zijn onderdeel van SmartReach, een consortium met Arqiva 
en Detica. Dit consortium helpt de Britse regering bij haar 
belofte om vóór 2020 slimme meters te installeren in 28 miljoen 
huishoudens en kleine bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. 
Hiermee kunnen zakelijke en particuliere klanten hun gas- en 
elektriciteitsverbruik in de gaten houden en verlagen, terwijl 
nutsbedrijven de efficiëntie van hun netwerk kunnen verbeteren. 

SmartReach gebruikt radiogolven over grote afstanden 
voor dekking in het gehele Verenigd Koninkrijk en een 
betrouwbaardere ontvangst binnenshuis. 

Bij intelligente gebouwen en oplossingen voor energiebeheer 
worden nutsvoorzieningen zoals verwarming en verlichting 
verbonden met een centraal netwerk, zodat ze kunnen worden 
gecontroleerd voor optimale prestaties. Met onze Green  
Branch-oplossing, die is ontwikkeld door BT in Spanje, kunnen 
klanten in het bankwezen via ons IP-netwerk het stroomverbruik 
in hun filialen bewaken en verlagen met wel 30%. De oplossing is 
geïmplementeerd in meer dan 1000 bankfilialen. 
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Cool Broadband

het team van Bt Innovate & Design test momenteel een nieuwe 
benadering van stroombeheer waarmee het energieverbruik van 
breedbandlijnen aanzienlijk kan worden verlaagd. 

Cool Broadband betekent dat onze ADSL2plus-netwerklijnen van 
de 21ste eeuw zo worden geconfigureerd dat ze niet altijd zijn 
ingeschakeld, maar wel altijd beschikbaar zijn. Lijnen schakelen 
automatisch over op een energiezuinige stand wanneer  
gebruikers-of netwerkverkeer laag is, terwijl de volledige snelheid 
wordt hersteld wanneer het dataverkeer weer oploopt. uit proeven 
met de nieuwe technologie in het R&D-center van BT in Martlesham 
(Suffolk, Verenigd Koninkrijk) en een nabijgelegen centrale blijkt dat 
het energieverbruik in de centrale daalt met ongeveer 30% per lijn 
zonder dat dit van invloed is op de service die klanten ervaren. 

Er zijn nog een aantal andere technische problemen die moeten 
worden opgelost, maar deze techniek kan een belangrijke 
rol gaan spelen wanneer we de benodigde energie voor 
breedbandoplossingen verder willen verlagen. Meer informatie vindt 
u op onze website over innovatie op  www.btplc.com/innovation 

onze methodologie voor Co2-uitstoot
We hebben de CO2-uitstoot van onze communicatieoplossingen voor 
de Olympische en Paralympische Spelen van 2012 in Londen geschat. 
Voor alle volledigheid hebben we rekening gehouden met het 
relatieve effect van zowel de gebruiksfase als de gerealiseerde uitstoot 
in onze analyse. We hebben rekening gehouden met de CO2-uitstoot 
gedurende de levenscyclus van drie kerncomponenten: 

• Gereserveerde apparatuur voor Londen 2012
• Speciale BT medewerkers voor het ontwerp, de levering en de 

bediening van de oplossing voor Londen 2012
• De bijdrage van de bestaande gedeelde netwerkdiensten van BT, 

waarlangs het dataverkeer van de Spelen wordt verzonden.

Specificatie van CO2-uitstoot in verband met communicatieservices van Bt voor 
Londen 2012

  53%  Speciale apparatuur in gebruik
  27% Speciale apparatuur: gerealiseerde uitstoot
  15% BT medewerkers
  4% BT Networks: gebruiksfase
  1% BT Networks: gerealiseerde uitstoot

We hebben gedeeld wat we hebben geleerd tijdens een nieuwe 
samenwerking met het World Resources Institute, de World Business 
Council for Sustainable Development, het Global e-Sustainability 
Initiative en de Carbon Trust. Op basis hiervan wordt een nieuwe 
standaard ontwikkeld waarmee de uitstoot van broeikasgassen 
gedurende de levenscyclus van het product wordt geregistreerd en 
gerapporteerd. Zodoende kunnen bedrijven, sectoren en landen met 
elkaar worden vergeleken.

op een duurzame manier denken en handelen 
Onze doelstelling om een duurzaam, CO2-arm BT te creëren kan 
eenvoudiger worden gerealiseerd met de steun en inspanningen van 
medewerkers overal in het bedrijf. 

'Sustainability Matters' is onze onlinetraining waarmee BT 
medewerkers leren hoe ze duurzaamheid kunnen integreren in 
hun werk. In specifieke modules, waarmee productmanagers en 
-ontwikkelaars duurzaamheid kunnen inbouwen in onze producten, 
komen onderwerpen als energiebesparing, afval en hergebruik aan 
de orde. Er is ook een module voor verkoop- en marketingteams 
zodat ze de milieugerelateerde en maatschappelijke voordelen van 
onze producten en diensten beter kunnen overbrengen op klanten. 
Meer dan 1000 medewerkers hebben in de eerste zes maanden een 
of meer cursussen voltooid.

We streven ernaar om 20% van de medewerkers vóór 2012 te  
betrekken bij activiteiten op het gebied van klimaatverandering. 
Meer dan 15.000 medewerkers (16%) hebben zich aangemeld voor 
minstens een van onze initiatieven. We hebben wereldwijd 137  
CO2-clubs waarin medewerkers samenkomen om maatregelen te treffen 
waarmee ze hun eigen milieueffect kunnen verminderen. We voeren 
overal in het bedrijf campagne voor energiebesparing en hebben 
92 energiekampioenen die als vrijwilliger energiebesparing onder de 
aandacht brengen en het energieverbruik controleren in hun gebouw. 

Duurzame energie

We streven ernaar om in 
25% van onze energiebehoefte 
in het Verenigd Koninkrijk te 
voorzien middels duurzame 
energiebronnen in 2016.

een extern standpunt hugh jones
Managing Director, Carbon 
Trust Advisory Services

Als we de klimaatverandering 
willen tegengaan, moeten we 
allemaal ons gedrag aanpassen. 
Als Bt zijn bijdrage wil leveren, 
moet het bedrijf de eigen uitstoot 
verder verlagen en blijven 
samenwerken met de overheid, 
leveranciers en klanten om 
wijzigingen in de volledige 
ICt-sector en de wereld als 
geheel te bewerkstelligen.

Bt heeft een goed verhaal over 
operationele energiebesparing. 
Door een leidende positie op het 
gebied van Co2 in te nemen 
creëert het bedrijf verdere 
mogelijkheden om het 
energieverbruik van de eigen 
datacenters en de infrastructuur 
voor telecommunicatie te 
verminderen en om duurzame 
energiebronnen te 
implementeren.

Samenwerking is uitdagend omdat 
we samen met concurrenten aan de 
slag moeten. Bt heeft een goede 
reputatie op dit gebied en heeft 
onlangs een leidende rol gespeeld 

bij een initiatief, samen met de 
WrI, GeSI, WBCSD en de Carbon 
trust, om een nieuwe 
gemeenschappelijke methode  
te ontwikkelen waarmee de 
Co2-uitstoot van ICt-producten 
en -diensten wordt berekend. 

ook heeft Bt vorig jaar samen met 
de Carbon trust een nieuwe 
inkoopstandaard geïntroduceerd 
waarbij wordt uitgegaan van 
klimaatverandering. hiermee 
worden leveranciers gestimuleerd 
om zuinig om te gaan met 
energie en minder Co2 uit te 
stoten bij het produceren, 
leveren, gebruiken en afdanken 
van producten en diensten die aan 
Bt zijn geleverd. het wordt nog 
belangrijker om het potentieel 
van ICt te benutten en hiermee 
de Co2-uitstoot in andere 
sectoren te verlagen. We blijven 
Bt graag steunen om klanten en 
consumenten deze voordelen te 
laten inzien en beseffen.  

 www.carbontrust.co.uk 

energieverbruik verlagen in Nederland

BT Nederland streeft ernaar om vóór 2020 het energieverbruik 
te verlagen met 30% ten opzichte van de niveaus in 2005. Het 
volgende is gerealiseerd:

• Energiebesparing van 140 kWh per jaar voor de koeling van het 
datacenter door de temperatuur te verhogen van 21 naar 25 oC 

• Verbetering van de luchtstroom door ventilatoren te 
verplaatsen, zodat de natuurlijke koeling beter werd benut, 
en door tussenschotten toe te voegen zodat de koele lucht  
kan worden geleid naar plaatsen waar deze het meest nodig is

• Ook installatie van energiezuinigere apparatuur en efficiëntere 
opstelling van servers op locaties met een netwerkknooppunt. 

Lees onze volledige casestudy online.  
 www.bt.com/sustainabilityreport
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Wat we hebben gedaan
• Een nieuw systeem ingevoerd zodat Britse 

consumenten met toegankelijkheidsproblemen 
eenvoudiger gelijk de juiste hulp van BT kunnen 
verkrijgen

• Een bijdrage geleverd aan beleidsdiscussies over 
de schending van auteursrechten en het beheer van 
dataverkeer op internet 

• Nieuwe trainingsmodules over duurzaamheid getest 
waarmee BT medewerkers duurzaamheid kunnen 
integreren in hun werk

• In totaal BT 800 stagiairs in dienst genomen en meer 
dan 3.500 interessante posities voor werkervaring 
gecreëerd voor jongeren

• Onze belangrijkste ethische beleidslijnen en processen 
geëvalueerd en bijgewerkt. Tot nu toe hebben meer 
dan 10.000 medewerkers een training gevolgd

• De CSR Award gewonnen tijdens de Procurement 
Leaders Awards in mei 2010.

3/

  hoofdindicatoren

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

Doelstelling 2010 Een score van 80% of meer bereiken op basis van de volgende 
vraag: hoe zou u de kwaliteit van de relatie tussen uw bedrijf en BT omschrijven? 

2011  2010 2009

86% 86% 85%

Index voor betrokkenheid van medewerkers
Meetwaarde voor het succes van BT's relatie met medewerkers via het jaarlijkse  
medewerkersonderzoek. Score tot en met 5

Doelstelling 2010 Het betrokkenheidsniveau van medewerkers in 2010 
handhaven of verbeteren 

2011  2010 2009

3,61 3,58 3,61
Meetwaarde voor ethische prestaties
Een succesindex (score tot en met 5) voor bewustzijn en training van BT medewerkers 

Doelstelling 2010 Indexscore van 2010 handhaven of verbeteren. Nieuwe 
meetwaarde in 2010 

2011  2010 

4,16 4,10 

verantwoordelijk
gedrag

Dit is een meetwaarde voor het verbeteringsniveau op basis van RTF (Right First Time).

verbetering van klantenservice - cumulatieve verbetering vanaf 1 april 2007
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We zijn actief in een zeer competitieve sector. Als we langdurige relaties 
met onze klanten en partners willen opbouwen, moeten we hard werken 
om hun vertrouwen te winnen en behouden. 

Omdat we streven naar een verantwoordelijke bedrijfsvoering, 
moeten we de tijd nemen om inzicht te krijgen in de standpunten van 
onze stakeholders en inspelen op hun veranderende verwachtingen. 
Daarnaast moeten we negatieve effecten in verband met ons bedrijf of 
technologische veranderingen vaststellen en hierop inspelen alsmede de 
benodigde middelen investeren zodat onze werkzaamheden voldoen aan 
de strengste ethische normen. We leveren een bijdrage aan de discussie 
over de regulering van internet en werken samen met beleidsmakers om 
nieuwe uitdagingen zoals piraterij het hoofd te bieden. 

Door ons verantwoordelijk te gedragen en het juiste voor onze klanten, 
medewerkers en leveranciers te doen scheppen we de voorwaarden  
om onze strategische doelen te realiseren en van BT een beter bedrijf  
te maken. 

onze medewerkers ontwikkelen 
We investeren momenteel in de vaardigheden en ontwikkeling van ons 
personeelsbestand via training, herscholing en stages. Hiermee leveren  
we een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en de arbeidsvreugde 
van medewerkers, kunnen we technologische veranderingen bijhouden  
en kunnen we klanten beter tevreden stellen. 

We starten momenteel trainingspilots om te beoordelen hoe we 
medewerkers het beste inzicht kunnen bieden in onze betrokkenheid bij een 
duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering en ervoor kunnen zorgen 
dat ze zich op de juiste manier gedragen. In 2010 vond een van de pilots 
voor hogere managers plaats met de Henley Business School. Op basis 
van de feedback van deelnemers kunnen we in de toekomst betere sessies 
ontwikkelen en geven. We hebben ook een nieuwe reeks webtrainingen 
voor duurzaamheid gestart, waaronder een algemene cursus voor alle 
medewerkers en aangepaste modules voor product- en verkoopteams.

vaardigheden en ontwikkeling voor ons 
personeelsbestand

250
Aanvullende stagiairs geworven 
in 2011. In totaal in BT werken 
nu meer dan 800 stagiairs.

We lopen vooruit op de mogelijkheden die onze bedrijven in de toekomst 
nodig zullen hebben. Wanneer er blijkt dat medewerkers nieuwe 
vaardigheden nodig hebben voor nieuwe functies, ondersteunen onze 
overgangsmanagers hen via training en ontwikkeling. Zodoende worden 
ze optimaal voorbereid op hun nieuwe functie. In nauwe samenwerking 
met werkgeversgroepen, zoals de CBI en de uK Commission for 
Employment and Skills, ziet BT erop toe dat publieke en particuliere 
investeringen in vaardigheden aansluiten bij de behoeften van de 
arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. BT is een van de hoofdsponsors 
van de Employee Engagement Task Force van de Britse regering.

We leggen op alle bedrijfsniveaus de nadruk op leren en ontwikkeling 
van vaardigheden. Dit jaar ontvingen meer dan 3000 medewerkers een 
cursus- of stagecertificaat. Ons stageprogramma, dat in 2011 vijftig jaar 
bestond, helpt jongeren om de vaardigheden te verwerven die ze nodig 
hebben om succesvol in onze sector te concurreren. Door een ongekende 
vraag naar stageplekken dit jaar hebben we het aantal verdubbeld. Meer 
dan 20.000 mensen hebben hun interesse kenbaar gemaakt in de eerste 
221 plekken, tegenover 9000 sollicitaties vorig jaar. 

We investeren momenteel ook in jongeren omdat we een bijdrage 
willen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het Verenigd 
Koninkrijk, maar ook omdat we de volgende generatie BT medewerkers 
willen vinden en ontwikkelen. Zo nemen we deel aan de Britse campagne 
Work Inspiration onder leiding van Business in the Community. Hierbij 
helpen we de kloof tussen school en arbeidspraktijk te overbruggen. We 
hebben meer dan 3500 jongeren de kans op een stageplek geboden in 
het kader van Work Inspiration. We streven ernaar om dit aantal in 2012 
te verhogen tot 4000. 

verANtWoorDeLIjK GeDrAG (VERVOLG)

onze Mvo-strategie in praktijk bij openreach 

openreach, het onderdeel van Bt Group waarmee het Britse 
communicatienetwerk wordt onderhouden, laat zien hoe een 
verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering voordelen biedt 
voor Bt, medewerkers, klanten, gemeenschappen en het milieu.

Vele voordelen vloeien voort uit onze inspanningen om dingen 
gelijk goed te doen voor onze klanten door bijvoorbeeld ons 
netwerk bij te werken om het aantal storingen te verminderen. 
Hiermee wordt niet alleen de tevredenheid verbeterd,  
maar hebben technici voor de oplossing van een probleem ook 
minder dagen nodig, waardoor ze minder brandstof verbruiken 
en het milieu minder wordt belast.

Dit is belangrijk omdat de voertuigen van de technici van 
Openreach 11% van de totale CO2-uitstoot van de groep voor hun 
rekening nemen. We verminderen niet alleen het aantal dagen, 
maar ook de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van het wagenpark: 
medewerkers worden getraind om zuinig te rijden en verbeteringen 
aan te brengen aan hun voertuig, zoals een snelheidsbegrenzer en 
een lichter imperiaal voor minder gewicht. Dankzij de combinatie 
van deze maatregelen, onze netwerkstatus en RTF-verbeteringen 
(Right First Time) is de CO2-uitstoot van het wagenpark van 
Openreach in de afgelopen vier jaar met 15% afgenomen. 
Bovendien is de CO2-uitstoot wegens bezoeken van technici voor 
herstelwerkzaamheden aan ons netwerk met ongeveer een derde 
gedaald sinds de oprichting van Openreach in 2006.

We bieden niet alleen onze chauffeurs, maar alle medewerkers 
van Openreach de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan onze 
duurzaamheidsactiviteiten. We noemen bijvoorbeeld campagnes 
en wedstrijden in verband met duurzaamheid in The Loop,  
de wekelijkse nieuwsbrief van Openreach. Teneinde het succes 
van dergelijke campagnes te meten, vragen we sinds het derde 
kwartaal van 2011 in ons regelmatige medewerkersonderzoek 
of onze medewerkers actie hebben ondernomen om hun 
energieverbruik bij BT te verlagen.

Doordat ons netwerk is bijgewerkt, kan supersnel breedband 
worden geïmplementeerd en kunnen storingen worden opgelost. 
Dankzij de verbeterde internetsnelheden van dit netwerk zijn 
onze klanten beter in staat om energiezuinigere producten en 
diensten te leveren. Zodoende kunnen ze hun eigen CO2-uitstoot 
verlagen en hun klanten ook hiertoe in staat stellen.

Voor de uitrol van ons glasvezelnetwerk zijn andere vaardigheden 
vereist in vergelijking met vroeger. We scholen veel van onze 
technici bij met deze vaardigheden, waarvan zowel BT als ons 
personeelsbestand profiteert. Openreach biedt ook loopbaan- 
en trainingsmogelijkheden voor jongeren, waarbij de meeste 
stagiairs onder de bekroonde stageregeling van BT in dienst 
worden genomen.

Zoals de rest van BT stimuleert Openreach medewerkers om 
krachtigere gemeenschappen te helpen opbouwen.  
Onze medewerkers werken samen met ICAN, onze partner voor 
goede doelen, om peuters te helpen bij het ontwikkelen van 
communicatievaardigheden voor hun verdere leven. Openreach 
levert materiaal, zoals een pakket met communicatieactiviteiten 
voor jonge kinderen en dvd's waarmee ouders leren inzien hoe 
belangrijk communicatie in de eerste jaren van het kind is. We 
organiseren ook evenementen om communicatievaardigheden 
in plaatselijke peuterklassen te stimuleren.

Samen met andere onderdelen van BT stimuleren we onze 
medewerkers om waar mogelijk te recyclen en energie te 
besparen. Via ons programma voor het terugwinnen van koper 
hebben we bovendien 55.823 ton overbodige koperkabels uit 
ons netwerk teruggewonnen voor recycling.

Lees meer over de verantwoordelijke en duurzame 
bedrijfsactiviteiten van Openreach op  www.openreach.com/
orpg/home/aboutus/environmentandsociety/csr.do
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een uitgebreide benadering van privacy en 
beveiliging
Gegevensprivacy heeft prioriteit bij BT omdat we persoonsgegevens van 
onze klanten en medewerkers opslaan en verwerken en oplossingen 
voor gegevensbeheer leveren aan bedrijven en overheidsorganisaties. 

Onze benadering van privacy omvat technische oplossingen, maar ook 
benadrukken we het bewustzijn en het gedrag van medewerkers. 
Als multinational hebben we te maken met allerlei verschillende wetten 
en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming. Omdat IT 
zich zo snel ontwikkelt, kunnen juridische systemen de veranderingen 
vaak niet bijhouden. Onze regionale commissies zorgen ervoor dat 
onze bedrijfsonderdelen voldoen aan de huidige juridische vereisten 
en zich ook beschermen tegen opkomende risico's. BT heeft een 
nieuw systeem ingevoerd op basis van bindende bedrijfsregels. 
Hiermee kunnen bedrijven op een veilige manier persoonlijke gegevens 
overbrengen naar vestigingen buiten de Europese Economische 
Ruimte conform de Europese voorschriften inzake 
gegevensbescherming. We passen de regels momenteel toe op 
personeelsgegevens en hopen de toepassing in de toekomst uit  
te breiden. Meer dan 30 vestigingen van BT zijn ISO 27001- 
gecertificeerd voor gegevensbeveiliging. Ons systeem voor de 
verwerking van creditcardbetalingen is compatibel met PCI en  
wordt elke drie maanden gescand op beveiligingsrisico's.

Samenwerken met leveranciers
BT koopt producten en diensten in bij meer dan 16.000 
leveranciers wereldwijd, van netwerkapparatuur tot bedrijfskleding. 
Ons inkoopteam voor MVO werkt samen met onze inkopers en met 
deskundigen in de landen waar we producten en diensten inkopen, om 
de standaarden ten aanzien van arbeid, milieu en klimaatverandering 
in de toeleveringsketen te verbeteren.

Sinds 2001 hebben we met onze standaard Sourcing with Human 
Dignity beschreven aan welke vereisten leveranciers moeten voldoen 
ten aanzien van maatschappelijke kwesties. Sinds 2009 introduceren 
we een meer op samenwerking gebaseerde beoordelingstechniek 
waarmee we controleren of onze standaarden juist zijn toegepast. 
We bieden leveranciers feedback en coaching, werken met hen samen 
om problemen op te lossen en ontwikkelingsplannen te implementeren, 
en volgen hun voortgang aan de hand van prestatiescorecards.

Onze werkwijze is erkend tijdens twee prijsuitreikingen. In mei zijn 
we bekroond met de CSR Award tijdens de Procurement Leaders 
Awards 2010, een wereldwijde onderscheiding waarmee goede 
inkoopprocedures worden erkend, terwijl we in november de ProcureCon 
Sustainability and Green Sourcing Award hebben gewonnen.

onze klanten eerlijk behandelen
Onze betrokkenheid bij klantenservice betekent dat we onze beloften 
nakomen, dat klanten eenvoudig rechtstreeks contact met ons 
kunnen opnemen, dat we klanten op de hoogte houden en gelijk actie 
ondernemen om gerechtvaardigde klachten op te lossen en bovenal 
dat we alles gelijk de eerste keer goed proberen te doen. Gedurende 
het jaar hebben we geïnvesteerd in sociale media zodat we sneller 
kunnen reageren op opvattingen en zorgen van klanten, terwijl deze 
ook feedback kunnen geven op elke gewenste manier. 

We erkennen dat de prijs een van de belangrijkste factoren is voor de 
toegang tot ICT-voordelen. Daarom bieden we meer betaalbare versies  
van telefoon- en internetoplossingen. Zo biedt Plusnet,  
een onderdeel van BT, een breedbandoplossing voor prijsbewuste klanten 
in het Verenigd Koninkrijk. Onze oplossing BT Basic is een laag geprijsd 
telefoonpakket voor Britten die een bepaalde uitkering hebben.

toegankelijkheid voor onze klanten verbeteren 
Volgens ons moet iedereen in de samenleving kunnen profiteren 
van de meest recente communicatietechnologie. We hebben onze 
meest nuttige producten en diensten gecombineerd op onze website 
Including You,  www.bt.com/includingyou samen met het 
meest recente nieuws, adviezen en informatie zodat onze oudere of 
gehandicapte klanten meer uit hun thuistelefoon kunnen halen of 
internet in gebruik kunnen nemen. De site bevat informatie in Britse 
gebarentaal en is de eerste site die opnieuw is geaccrediteerd door 
AbilityNet, een liefdadigheidsinstelling die gehandicapten toegang 
biedt tot technologie en internet.

We streven naar een ontwerp dat bruikbaar is voor iedereen en 
integreren toegankelijkheidsvoorzieningen in onze productlijn. 
Een voorbeeld hiervan is onze populaire draadloze telefoon, de 
Freestyle 710. Deze is eenvoudig vast te houden en bevat grote 
toetsen met voldoende tussenruimte, een functie waarmee 
achtergrondgeluiden worden onderdrukt voor dragers met een 
hoortoestel, een eenvoudig te gebruiken snelkeuzefunctie en een 
scherm met achtergrondverlichting en grote tekens. Dankzij deze 
functies is de toegankelijkheid verbeterd voor alle personen met 
een visuele, auditieve of motorische beperking, maar de telefoon 
is eenvoudig in gebruik voor alle consumenten. 

In 2011 hebben we systeemwijzigingen geïntroduceerd zodat onze 
medewerkers van de klantenservice de juiste ondersteuning en 
adviezen kunnen geven aan gehandicapten nadat de klant ons heeft 
laten weten dat deze een specifieke behoefte heeft. 

Hulp en advies zodat senioren 
en gehandicapten eenvoudiger 
meer uit technologie kunnen 
halen www.bt.com/including you

Including You

Integer handelen  

We verwachten dat iedereen bij Bt, waar ter wereld iemand ook 
werkt, zich houdt aan strenge ethische standaarden en we willen 
zakendoen met leveranciers en klanten die we kunnen vertrouwen 
en die onze waarden delen. Dit jaar hebben we onze belangrijkste 
ethische procedures geëvalueerd en bijgewerkt. We hebben 
belangrijke beleidslijnen over bijvoorbeeld geschenken en 
gastvrijheid aangescherpt en clausules tegen omkoping en corruptie 
toegevoegd aan onze leverancierscontracten.

Onze stuurgroep voor ethiek houdt toezicht op onze werkwijze 
met steun van een aantal regionale raden. Medewerkers op alle 
bedrijfsniveaus, inclusief de raad van bestuur van BT, volgen 
trainingen over onze beleidslijnen en ons zerotolerancebeleid 
bij onethisch gedrag. Meer dan 10.000 medewerkers van 
wie is vastgesteld dat ze meer risico lopen om te worden 
geconfronteerd met onethisch gedrag, hebben al een training 
gevolgd. We hebben ook opnieuw beoordeeld hoe we onze 
verkoopteams kunnen belonen zodat onze beleidslijnen kunnen 
worden versterkt met doelstellingen.

We hebben dit jaar iedere medewerker schriftelijk herinnerd aan 
onze vertrouwelijke hotline voor ethische kwesties (klokkenluiden) 
en gestimuleerd om eventuele problemen te melden.

Lees meer over ons ethische beleid in het gedeelte Company 
Profile van onze website,  www.btplc.com
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een bijdrage leveren aan internetbeleid 
Overheidsbeleid kan van invloed zijn op ons bedrijf en de manier 
waarop consumenten internet ervaren. We werken samen met 
regelgevende instanties en beleidsmakers op het gebied van 
internetbeleid en ondersteunen maatregelen die een bijdrage leveren 
aan een bloeiende digitale omgeving. Daarnaast helpen we zoveel 
mogelijk maatschappelijke, milieugerelateerde en economische 
voordelen hiermee te bewerkstelligen. We streven naar een 
transparante benadering van het overheidsbeleid en proberen ervoor 
te zorgen dat onze standpunten aansluiten bij de belangen van onze 
klanten en daarmee ons bedrijf. 

Families beschermen

BT Family Protection biedt een 
uitgebreid pakket waarmee  
ouders hun kinderen beter 
kunnen beschermen.

Gedurende het jaar hebben we openbare discussies gevoerd over de 
manier waarop de schending van auteursrechten op internet op een 
eerlijke, evenwichtige manier kan worden verminderd. Zo hebben 
we (samen met een andere Britse internetprovider) een juridische 
beoordeling van de nieuwe bepalingen van de Britse Digital Economy 
Act op dit gebied aangevraagd en een nieuwe benadering ten aanzien 
van de zogenaamde Norwich Pharmacal-instructies voorgesteld. 
Volgens deze instructies mogen houders van een auteursrecht via 
een gerechtelijke uitspraak de identiteit van internetabonnees 
opvragen wanneer volgens hen hun auteursrecht is geschonden. 
Op dit turbulente gebied van de wetgeving en het overheidsbeleid 
probeert BT doorlopend ervoor te zorgen dat de rechten en 
verantwoordelijkheden van alle partijen (internetgebruikers, 
abonnees, internetproviders en houders van een auteursrecht) 
worden gerespecteerd. 

We hebben ook deelgenomen aan de discussie over netneutraliteit in 
de Eu, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: hierbij gaat het 
erom of en hoe verkeer wordt beheerd via internet. BT voert aan dat 
de term 'netneutraliteit' nutteloos is omdat de betekenis in de loop der 
tijd zo vaag is geworden. We hebben ons openlijk uitgesproken voor 
een open internet zodat klanten toegang hebben tot de oplossingen 
en toepassingen van hun keuze. BT brengt leveranciers van 
oplossingen en toepassingen geen kosten in rekening voor de levering 
van basisinternet. Volgens ons moeten internetproviders in 
competitieve markten zoals het Verenigd Koninkrijk het dataverkeer in 
hun netwerk naar eigen inzicht kunnen beheren in het beste belang 
van hun klanten, desgewenst via commerciële contracten voor 
levering met voorrang. 

Ons product Content Connect is een van de manieren waarmee video 
of andere inhoud met een gegarandeerde hogere kwaliteit wordt 
geleverd aan zakelijke klanten. Bij een gezonde concurrentie tussen 
internetproviders en een hoge mate van transparantie kunnen klanten 
ervoor kiezen om over te stappen als ze ontevreden zijn over de 
manier waarop hun internetprovider omgaat met dataverkeer. Ter 
ondersteuning van dit standpunt was BT een van de toonaangevende 
ondertekenaars van de Britse code voor transparant beheer van 
dataverkeer, die is opgesteld onder auspiciën van de Broadband 
Stakeholders Group in maart 2011. 

u kunt onze principes ten aanzien van netneutraliteit lezen op 
onze website op  www.btplc.com/thegroup/ourcompany/
Companyprofile/TheBTstory

verANtWoorDeLIjK GeDrAG (VERVOLG)

het internetbeleid moet op feiten 
zijn gebaseerd, waarbij er wordt 
uitgegaan van een duidelijk 
inzicht in de behoeften van 
klanten zodat deze weloverwogen 
keuzes kunnen maken. 

het mag niet zo zijn dat 
internetproviders moeten 
beslissen wat wel of niet legaal is 
of tot welke inhoud klanten wel 
of geen toegang mogen hebben 
op internet. Dit zijn primair 
beslissingen die individuele 
gebruikers zelf nemen, met als 
enige uitzondering kinderporno. 
hierbij vertrouwen we op de 
onafhankelijke beoordeling van 
het Internet Watch Foundation 
om te voorkomen dat gebruikers 
onbedoeld op een webpagina 
met dergelijk materiaal 
terechtkomen. 

We geven onze klanten de tools 
als ze desgewenst de toegang 
tot internet vanaf thuis willen 
controleren. onze gratis tool 
Bt Family Protection biedt een 
uitgebreid pakket waarmee 
ouders hun kinderen kunnen 
beschermen.

We beheren in beperkte mate het 
dataverkeerbeheer om een 
optimale gebruikerservaring 
met internet op piekuren te 
garanderen en houden ons aan 
de nieuwe sectorcode ten 
aanzien van transparant beheer 
van dataverkeer. 

 

Standpunt  
van Bt

Simon Milner 
Directeur, Group Industry Policy

Naarmate de jaren verstrijken, 
verandert internettoegang 
van iets wat prettig is om 
te hebben in een essentiële 
dienst. Internet vormt voor 
veel klanten de ruggengraat 
van onze economie en biedt hun 
toegang tot onmisbare openbare 
en particuliere diensten. Dit is 
een belangrijke periode voor 
internetproviders als louter 
doorgeefkanaal en voor klanten 
omdat hun recht op privacy 
en vrijheid van meningsuiting 
(het recht om informatie te 
ontvangen en verstrekken) wordt 
afgebakend in de onlinewereld. 
Bt heeft deze problemen gelijk 
aangepakt met de juridische 
beoordeling van de Digital 
economy Act en zoekt juridische 
zekerheid voor zichzelf en  
voor klanten. 

Internet verandert, en niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. 
het is uitermate belangrijk dat 
internetproviders de principes 
van een open internet steunen 
en een balans vinden tussen 
hun commerciële belangen en 
consumentenrechten.  
ze dienen klanten het recht op 
een internetverbinding met 
de geadverteerde snelheid en 

betrouwbaarheid te bieden en 
hen in staat te stellen inhoud 
te verzenden en ontvangen 
en de diensten van hun keuze 
te gebruiken. 

We zijn enthousiast dat Bt is 
betrokken bij de Broadband 
Stakeholder Group en probeert 
om de beschikbare informatie 
voor klanten transparanter en 
consistenter te maken. Graag 
zouden we zien dat Bt verder 
gaat om ervoor te zorgen dat 
procedures voor het beheren 
van dataverkeer alleen worden 
geïmplementeerd om legitieme 
redenen. Met deze procedures 
mag geen rookgordijn worden 
opgetrokken en dataverkeer 
niet op discriminatoire gronden 
worden beheerd waardoor 
consumenten worden beperkt 
in hun keuze en in hun toegang 
tot internet. teneinde het 
vertrouwen van consumenten 
te vergroten, moeten 
internetproviders ook overgaat 
tot zinvolle zelfregulering zodat 
dataverkeer volgens eerlijke 
principes wordt beheerd en 
barrières voor een overstap 
worden weggenomen.  

 www.consumerfocus.org.uk

een extern standpunt Mike o'Connor CBe 
Chief Executive
Nadruk op consumenten
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FeIteNoverzICht verANtWoorDeLIjKe 
BeDrIjFSvoerING

Hieronder beschrijven we kort onze benadering van vele maatschappelijke, ethische en milieugerelateerde 
kwesties in verband met ons bedrijf. We hebben aangegeven welke kwesties onder een van onze Key 
Performance Indicators vallen (zie pagina 20-21). Meer informatie is beschikbaar in ons volledige onlineverslag 
op www.bt.com/sustainabilityreport

 zakenreizen
Vorig jaar hebben we 11 miljoen kilometer en 2.800 ton CO2-uitstoot 
van bedrijfsauto's, treinen en vliegtuigen voorkomen door gebruik 
te maken van vergaderingstechnologie en regelingen voor flexibel 
werken. In 2011 is ons gebruik van audio- en videovergaderen 
gestegen met 27%, waardoor onze kosten zijn verlaagd en  
CO2-uitstoot door zakenreizen is voorkomen.

 Co2-uitstoot (KPI)
We hebben de koolstofintensiteit van ons wereldwijde bedrijf, inclusief 
de aanschaf van CO2-loze en -arme elektriciteit, verlaagd met 59% 
ten opzichte van 1997. In het Verenigd Koninkrijk hebben we goede 
vooruitgang geboekt bij onze doelstelling om onze absolute uitstoot 
vóór 2016 met 80% te verlagen: we hebben het afgelopen jaar een 
verlaging van 4% en sinds 1997 een verlaging van 60% gerealiseerd.

Co2-uitstoot in verenigd Koninkrijk 
Doelstelling Onze CO2-uitstoot in het Verenigd Koninkrijk met 80% verlagen 
vóór 2016 (ten opzichte van 1997)

2011  2010 2009 1997

628 652 699 1585
duizend ton duizend ton duizend ton duizend ton

Steun aan goede doelen
Dankzij de technologie en medewerkers van BT hebben 
liefdadigheidsinstellingen £ 34 miljoen kunnen inzamelen in 2011. 
Hieronder valt onze steun aan de tv-marathons Children in Need en 
Comic Relief alsmede de geldinzamelingsactie voor de overstromingen 
in Pakistan door het Disaster Emergency Committee. Dit jaar hebben 
BT medewerkers voor Cancer Research UK gestemd zodat NSPCC/
ChildLine een van de goede doelen wordt die BT steunt. Via het 
liefdadigheidsprogramma van medewerkers in het Verenigd Koninkrijk 
werd in totaal £ 3,5 miljoen door medewerkers en BT gedoneerd.

 Civiele veerkracht
Als grootste beheerder van de 'Critical National Infrastructure' 
voor telecommunicatie in het Verenigd Koninkrijk zijn we ervoor 
verantwoordelijk om communicatie met onze klanten te onderhouden, 
waaronder andere communicatieleveranciers, nationale, regionale 
en lokale overheden, nooddiensten en overheidsorganen. We zijn 
actief in alle gemeenschappen zodat zelfs in extreme omstandigheden 
eindgebruikers erop kunnen vertrouwen dat de door BT geleverde 
communicatiediensten behouden blijven.

 Klantenservice (KPI)
'Right First Time' is onze belangrijkste meetwaarde voor klantenservice. 
Hiermee meten we hoe vaak we dingen gelijk de eerste keer goed doen 
voor onze klanten: dit is belangrijk, want bij fouten stijgen onze kosten. 
In 2011 hebben we deze meetwaarde met 3% verbeterd tegenover een 
verbetering van 10,5% in 2010. Hieruit blijkt dat we dit jaar verdere 
vooruitgang hebben geboekt, maar minder dan in voorgaande jaren. 
Dit komt door een aantal problemen, met name een grote stijging van 
het aantal leveringen waarbij technici een bezoek moesten afleggen. 
Dit aantal lag 25% hoger dit jaar. Door de zeer slechte winter waren 
bovendien meer reparaties nodig en waren we minder goed in staat 
technici effectief in te zetten. Vanwege deze problemen hebben we extra 
technici in dienst genomen.

  hulp bij rampen
Sinds 2007 werkt BT samen met het Britse Rode Kruis, waarbij 
het bedrijf adviezen en financiële middelen verstrekt zodat deze 
organisatie effectiever kan reageren bij natuurrampen wereldwijd. 
Door BT gefinancierd materiaal blijft een belangrijke rol spelen bij de 
hulp en herstelwerkzaamheden na de aardbeving op Haïti. 

 Diversiteit (KPI)
In 2011 hebben we 3000 nieuwe medewerkers in dienst genomen, 
van wie 30% vrouw is en 15% tot een etnische minderheid behoort. 
36% van de nieuwe medewerkers met een academische titel is vrouw. 
We hebben de eerste plaats behaald in de meest recente Disability 
Standard Benchmark en hebben onze doelstelling gerealiseerd om 
in de top 10 voor vier van de vijf belangrijkste benchmarks voor 
diversiteit terecht te komen. 

Diversiteit 
Meetwaarde voor de diversiteit van het personeelsbestand van BT
Doelstelling 2010 BT blijft in de top 10 voor vier van de vijf belangrijkste benchmarks 
voor diversiteit. 
resultaat BT staat in de top 10 voor vijf belangrijke benchmarks voor diversiteit

 energieverbruik
We hebben ons wereldwijde energieverbruik in 2011 met 2,5% 
verlaagd door apparatuur te vervangen met energiezuinigere 
versies, het aantal servers in onze datacenters te verlagen en virtuele 
datacenters te introduceren, slimme elektriciteits- en gasmeters te 
installeren en kantoorruimte efficiënter te gebruiken. In 2011 vond 
15% van ons energieverbruik buiten het Verenigd Koninkrijk plaats. 
We verwachten dat dit percentage verder zal stijgen naarmate we ons 
bedrijf wereldwijd uitbreiden.

 Milieubeheer
Ons milieubeheersysteem is ISO 14001-gecertificeerd in België, 
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
We controleren jaarlijks de milieuprestaties van onze activiteiten. 

 Calamiteitenteam 
Onze gespecialiseerde eenheid van multi-inzetbare personen helpt 
landen die zijn getroffen door natuurrampen en calamiteiten. Ze zijn 
getraind om in gevaarlijke en risicovolle omgevingen te werken. Na een 
verzoek van de autoriteiten van Pakistan in het najaar van 2010 heeft het 
team een oplossing ontwikkeld en telecommunicatie-technici in Pakistan 
getraind om de benodigde apparatuur voor satellietcommunicatie te 
implementeren en onderhouden in de vluchtelingenkampen.

  Flexibel werken
Met flexibel werken kunnen medewerkers een goede balans tussen 
werk en privé vinden, terwijl de CO2-uitstoot voor kantoorruimte 
en zakenreizen wordt verminderd. Ook wordt hiermee een bijdrage 
geleverd aan een betere diversiteit op de werkplek: mensen 
die een handicap hebben en/of naasten moeten verzorgen, 
kunnen ook voor BT werken. In 2011 hadden we in het Verenigd 
Koninkrijk 4300 parttimers, 230 mensen met een duobaan en 
meer dan 9500 regelmatige thuiswerkers in dienst. We bieden 
ook communicatieoplossingen om veel van onze klanten te helpen  
bij het introduceren van flexibel werken in hun eigen organisatie.
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  Gezondheid en veiligheid (KPI)
Per miljoen arbeidsuren waren er 2,25 verzuimuren door ongevallen, 
tegenover 2,09 in 2010 en een doelstelling van 1,80. De stijging van 
het aantal verzuimuren door ongevallen komt grotendeels doordat 
veel mensen zijn uitgegleden en gevallen tijdens de lange periode met 
sneeuw en ijs in het Verenigd Koninkrijk, maar ook de toegenomen 
behoefte aan overwerk onder veldtechnici heeft hieraan bijgedragen. 
Het percentage kalenderdagen verloren aan ziekteverzuim bedroeg 
2,41%, tegenover 2,46% in 2010 en een doelstelling van 2,21%. 

 erfgoed
De website Connected Earth  www.connected-earth.com en 
partnermuseums overal in het Verenigd Koninkrijk bewaren historische 
attributen voor telecommunicatie, documenten, foto's en films 
waarvan het nationale belang is erkend. In 2011 werden meer dan 
20.000 exemplaren van het gratis trainingsmateriaal voor de National 
Curriculum-standaard gedownload.

  totaaloplossingen
BT levert sinds 1984 speciale hulp en oplossingen voor oudere en 
gehandicapte klanten, zoals informatie in een groot lettertype, 
braille, audio of Britse gebarentaal. Daarnaast hebben we 
toegankelijkheidsvoorzieningen geïntegreerd in ons productaanbod. 

 www.bt.com/including you

  Investering in samenleving (KPI)
In 2011 heeft BT £ 27,6 miljoen geïnvesteerd in projecten waarvan de 
samenleving rechtstreeks profiteert. Deze investeringen zijn gedaan 
in de vorm van geld, tijd en ondersteuning in natura en lagen boven 
onze doelstelling om minimaal 1% van de onderliggende voordelen 
vóór belasting te investeren. 

Vanaf 2011 wordt onze procentuele bijdrage aan de samenleving 
berekend op basis van de winst vóór belasting in het voorgaande jaar. 
Hiermee is de bijdrage sterker gekoppeld aan de huidige prestaties 
dan wanneer we uitgaan van een historische basis (de winst vóór 
belasting in de twee voorafgaande jaren). De raad van bestuur van de 
groep heeft ermee ingestemd om investeringen te verhogen van 
minimaal 1% van de winst vóór belasting tot minimaal £ 25 miljoen in 
2011 om tot uiting te brengen hoe belangrijk deze activiteiten zijn.

Investering in samenleving
Totale investering van BT in maatschappelijke programma's en duurzaamheid  
(in contanten, natura en tijd)

2011  2010 2009

£ 27,6 miljoen £ 26,4 miljoen £ 25,0 miljoen

 onze waarden
In ons missionstatement (The Way We Work) zijn onze verwachtingen 
en toezeggingen ten aanzien van onze klanten, werknemers, 
shareholders, partners, leveranciers en lokale gemeenschappen 
vastgelegd. Dit jaar hebben we onze belangrijkste ethische procedures 
geëvalueerd en bijgewerkt en een nieuw systeem geïntroduceerd 
waarmee we ethische risico's kunnen beoordelen in verband met de 
leveranciers waarmee we samenwerken.

 Pensioenen
BT biedt pensioenregelingen voor medewerkers in meer dan vijftig 
landen. Het grootste is het BT Pension Scheme, een gegarandeerd 
pensioenplan in het Verenigd Koninkrijk met een vermogen van 
£ 37 miljard. Gedurende het jaar is het IAS 19-boekhoudtekort 
gedaald van £ 4,3 miljard naar £ 1,4 miljard exclusief belasting op 
31 maart 2011. Op basis van de geschatte mediaan, het verwachte 
ROI en waarschijnlijke schulden verwachten we een overschot van 
£ 3,2 miljard. Meer informatie is beschikbaar in ons jaarverslag.

 Privacy en beveiliging
De bescherming van gevoelige gegevens is essentieel om het 
vertrouwen van klanten te behouden. Iedereen met toegang tot 
personeels- of klantgegevens moet elke twee jaar een training over 
gegevensbescherming volgen. In 2011 hebben we de campagne Think 
Privacy uitgevoerd om medewerkers nogmaals te wijzen op ons beleid en 
hen te stimuleren de helpdesk te bellen als ze advies nodig hebben of een 
een kwestie rond privacy ter sprake willen brengen. 

  Standaarden voor toeleveringsketen (KPI)
We hebben arbeids- en milieustandaarden opgesteld voor leveranciers 
en controleren of deze worden nageleefd via vragenlijsten en 
beoordelingen van locaties. In 2011 hebben 70 leveranciers vragenlijsten 
voor zelfbeoordeling ingevuld en hebben we 34 locaties beoordeeld. 
We hebben in 2011 een kleiner aantal nieuwe leveranciers gecontracteerd, 
terwijl het aantal vragenlijsten afnam (180 in 2010). We werken samen 
met 270 leveranciers om hun milieustandaarden te verbeteren en met 266 
leveranciers om hun arbeidsstandaarden aan te passen. 

  transport met wagenpark
In 2011 legde ons commerciële wagenpark 27 miljoen kilometers 
meer af dan in het voorgaande jaar, waardoor het brandstofgebruik 
met 1,3% steeg. Dit werd veroorzaakt door een toegenomen vraag 
naar Openreach-oplossingen in combinatie met de integratie van BT 
Payphones-technici in Openreach. Zie het verhaal over Openreach op 
pagina 15. 

transport
Kilometers afgelegd door wagenpark van BT (in miljoenen)

2011  2010 2009

410 383 451

 Afval en recycling (KPI)
In 2011 stuurden we wereldwijd 69% minder afval naar stortplaatsen 
dan in 2010, terwijl het gerecycleerde afval met 38% toenam.  
Deze daling komt grotendeels doordat we een contract voor 
afvalbeheer hebben gesloten met een gespecialiseerd recyclingbedrijf, 
waardoor veel meer afval naar deze opslagplaatsen wordt gestuurd. 

 Waterverbruik
In 2011 hebben we in het Verenigd Koninkrijk 1,37 miljoen 
kubieke liter water verbruikt, een daling van 1% ten opzichte 
van 2010. Met het oog op waterbesparing hebben we onder 
andere waterbeheersystemen geïnstalleerd en de kantoorruimte 
teruggebracht via ons rationalisatieprogramma voor gebouwen. 

FeIteNoverzICht verANtWoorDeLIjKe BeDrIjFSvoerING (VERVOLG)
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Ons BT Leadership Panel van onafhankelijke deskundigen op het gebied van duurzaamheid geeft feedback op 
onze werkwijze en prestaties. Dankzij hun visies kunnen we onze werkwijze aanpassen en potentiële risico's  
en mogelijkheden in verband met duurzaamheid vaststellen voor ons bedrijf. 

Het panel komt viermaal per jaar bijeen en beoordeelt ons jaarlijks duurzaamheidsverslag. 

De agenda voor duurzaam ondernemen in het bedrijf is doorlopend 
in beweging. De snelheid waarmee dit gebeurt, verschilt echter 
binnen hetzelfde bedrijf, afhankelijk van allerlei interne en externe 
factoren. het management van Bt heeft zich in de afgelopen jaren 
bezig gehouden met enkele ontmoedigende problemen, hetgeen 
mede verklaart (zoals we in het voorgaande hebben aangegeven) 
waarom duurzaamheid bij Bt in deze periode op de tweede plaats is 
gekomen, na vele jaren van snelle vooruitgang.

Nu we de balans hebben opgemaakt voor deze 
duurzaamheidsevaluatie, vertrouwen we erop dat de snelheid weer 
begint aan te trekken. De beslissing om de meerdere toezeggingen 
van BT op dit gebied te formaliseren via een nieuwe, strategische 
prioriteit op hoog niveau voor het bedrijf als geheel ("Een 
verantwoordelijke en duurzame leider in het bedrijfsleven zijn") is 
significant en zal zorgen voor een grotere acceptatie onder het hogere 
management in alle bedrijfsonderdelen. We zijn ook verheugd dat we 
nauwer samenwerken met de raadscommissie voor duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid van BT.

We hebben ook gezien dat veel aandacht wordt besteed aan de 
agenda voor innovatie en worden gestimuleerd door de diverse 
initiatieven van BT om het goede voorbeeld te geven met slimme 
netwerken en meters. Dit enorme gebied voor toekomstige groei 
biedt BT een ongekende kans om een breder portfolio van duurzame 
producten en diensten op te bouwen.

BT verlaat zich ook op enkele van de pionierswerkzaamheden 
waarmee het bedrijf de reputatie als leider op dit gebied heeft 
gevestigd. BT was bijvoorbeeld een van de eerste bedrijven in het 
Verenigd Koninkrijk die een proactieve, duurzame inkoopstrategie 
ontwikkelden. Het is goed te zien dat we deze nu naar een 
hoger niveau tillen met een nieuwe inkoopstandaard tegen 
klimaatverandering. Deze standaard geldt voor alle leveranciers en zal 
hen stimuleren om zich nog veel meer in te spannen voor een lagere 
CO2-uitstoot.

Als er iemand is die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onze 
reputatie op het gebied van duurzaam ondernemen, dan is het wel 
Chris Tuppen, die deze rol vorig jaar heeft neergelegd. Het panel heeft 
sinds de oprichting samengewerkt met Chris en we willen dan ook deze 
gelegenheid aangrijpen om hem te bedanken voor zijn onvermoeibare 
inzet en zijn invloed die veel verder reikte dan alleen binnen BT.

In dit verband is het ook bijzonder welkom nieuws dat BT een 
nieuwe Chief Sustainability Officer heeft benoemd binnen het hoger 
management. We zijn ervan overtuigd dat hierdoor de ambities van 
het management een nieuwe impuls krijgen.

En dat wordt uitermate belangrijk. De externe context van BT staat 
ook niet stil, waardoor doorlopend een balans moet worden gevonden 
tussen prioriteiten op korte termijn, investeringen op langere termijn 
en innovatie. BT heeft £ 2,5 miljard vastgelegd voor supersnel 
breedband in het Verenigd Koninkrijk en hieruit blijkt overduidelijk hoe 
een dergelijke betrokkenheid op lange termijn er in praktijk uitziet.

Dankzij het unieke hybride karakter van BT (enerzijds concurrerende 
partij in een hyperdynamische telecommunicatiesector en anderzijds 
een bestaand nutsbedrijf met een groot aantal gereguleerde 
verplichtingen op het gebied van dienstverlening) kan het bedrijf 
de leidende positie benutten voor de meest uiteenlopende 
duurzaamheidskwesties. Zodoende beschikt BT over allerlei 
mogelijkheden om de wereld te helpen verbeteren. We kijken er dan ook 
naar uit om, met deze doelstelling in gedachten, BT te blijven adviseren.

De MeNING vAN ANDereN

jonathon Porritt  
Voorzitter van het panel, oprichter en directeur 
vanForum for the Future, een Britse denktank 
voor duurzame ontwikkeling

Mark Goyder 
Oprichter/directeur Tomorrow’s 
Company, een zakelijke denktank

elisabeth Laville 
Oprichter/directeur utopies, een 
adviesbureau voor duurzaamheid 
in Parijs

jørgen randers 
Professor in klimaatstrategie 
Norwegian Business School BI

Nick robins 
Hoofd van Climate Change Centre 
of Excellence HSBC in London

verklaring over LrQA-waarborg

Lloyd’s register Quality Assurance Limited (LrQA) garandeert 
dat deze evaluatie en onze onlinedatabase voldoen aan de 
AA1000 Assurance Standard (2008). U kunt hun volledige 
opmerkingen lezen in ons onlineverslag.

Met betrekking tot afspraken luiden de conclusies van LRQA in 
het kort als volgt:

• BT voldoet aan de AA1000-boekhoudprincipes van 
volledigheid, relevantie en responsiviteit

• De informatie in de verslagen is eerlijk en nauwkeurig
• De verklaring van BT over het toepassingsniveau van GRI G3 A+ 

is eerlijk opgesteld
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Risico's op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden door ons vastgesteld 
en beheerd via het ERM-systeem (Enterprise Risk Management) van BT. De resultaten worden ingevoerd in 
ons proces zodat we de belangrijkste (relevante en significante) MVO-problemen voor ons bedrijf kunnen 
vaststellen. We gebruiken een reeks Key Performance Indicators voor MVO om onze voortgang bij het 
oplossen van de belangrijkste problemen te volgen.

rISICo, reLevANtIe eN INDICAtoreN

risicomanagement
Onze risico's op het gebied van MVO worden tweemaal per jaar 
beoordeeld door het CR Risk Panel en jaarlijks door onze Raad van 
Bestuur en het externe Leadership Panel. Elk risico op het gebied 
van MVO is toegewezen aan een hoger manager en valt onder een 
strategie voor risicobeperking. 

Aanpassing aan 
klimaatverandering
Beperking van 
klimaatverandering
Diversiteit
Toeleveringsketen
Gezondheid en veiligheid
Integriteit
Gegevensbescherming

Waarschijnlijkheid

Invloed

Significantie voor BT

Significantie voor BT stakeholders en de maatschappij

HoogLaag

HoogLaag

Hoog

Hoog

Hoofd CR-risico's

Onze belangrijkste problemen vaststellen

Aanpassing aan klimaatverandering
Het risico wanneer we geen plan opstellen voor steeds slechtere 
weersomstandigheden. We plaatsen onze faciliteiten in gebieden met een 
laag risico en maken onze netwerken veerkrachtiger.

Beperking van klimaatverandering
Een van onze risico's is dat onze reputatie wordt geschonden als we 
niet voldoen aan onze doelstellingen ten aanzien van CO2-uitstoot. 
We beheren dit via een uitgebreide strategie voor energiebesparing en 
koolstofvermindering.

Diversiteit 
We lopen het risico dat onze activiteiten en de betreffende resultaten 
niet voldoen aan onze juridische of ethische standaarden voor  
een divers personeelsbestand. We blijven onze prestaties  
regelmatig bewaken.

Arbeidsstandaarden voor toeleveringsketen 
We pakken dit risico aan door leveranciers te beoordelen en volgen.

Gezondheid en veiligheid
Dankzij onze gezondheids- en veiligheidsstrategie lopen we op 
dit gebied veel minder regelgevende en zakelijke risico's. Kleine 
incidenten doen zich echter nog altijd relatief vaak voor en we blijven 
medewerkers volgen en wijzen op onze beleidslijnen en procedures. 

Bedrijfsintegriteit en ethiek
Ons risico heeft betrekking op kwetsbaarheden als omkoping en 
corruptie. Ons beleid voor ethiek is vastgelegd in The Way We Work, 
waarmee we het bewustzijn verbeteren. We geven ook trainingen en 
sturen regelmatig berichten om alle BT medewerkers te herinneren 
aan hun verplichtingen ten aanzien van integriteit en de regelgeving 
op het gebied van ethiek.

Privacy en gegevensbescherming
Door de reikwijdte van ons bedrijf en het wereldwijde karakter van 
onze activiteiten verwerken we grote hoeveelheden persoonlijke en 
commercieel gevoelige gegevens.

Van de zeven eerder beschreven risico's op het gebied van MVO worden 
de laatste drie belangrijk genoeg geacht om te worden opgenomen in 
het BT Group Risk Register. De belangrijkste van deze risico's (privacy 
en gegevensbescherming alsmede bedrijfsintegriteit en ethiek) worden 
beheerd als onderdeel van onze groepsrisico's die worden besproken in 
ons jaarverslag en onze jaarrekeningen (pagina 42).

relevantie
Via een formele procedure bepalen we hoe relevant en significant 
kwesties op het gebied van MVO zijn voor ons bedrijf en stakeholders. 
Dit doen we door te kijken naar allerlei kwesties op het gebied van 
MVO die volgens onze stakeholders belangrijk waren gedurende 
het jaar. Vervolgens beoordelen we hoe belangrijk deze zijn voor BT. 
Zodoende kunnen we gericht actie ondernemen en rapporteren over 
de kwesties met het grootste strategische belang.

In deze evaluatie komen de belangrijkste kwesties aan de orde. Zie ons 
onlineverslag voor deze en ook andere kwesties.

Aanpassing aan 
klimaatverandering
Beperking van 
klimaatverandering
Diversiteit
Toeleveringsketen
Gezondheid en veiligheid
Integriteit
Gegevensbescherming

Waarschijnlijkheid

Invloed

Significantie voor BT

Significantie voor BT stakeholders en de maatschappij

HoogLaag

HoogLaag

Hoog

Hoog

Hoofd CR-risico's

Onze belangrijkste problemen vaststellen

  In deze evaluatie en online
Onze investeringsplannen voor 
glasvezelnetwerken

 Directe en indirecte CO2-uitstoot verlagen 
 Klantenservice en tevredenheid
 Bedrijfsethiek en -integriteit, inclusief 

gegevensbescherming en privacy
 Medewerkers – voordelen en beloningen, 

inclusief vrijwilligerswerk
 Onze steun aan de Olympische en 

Paralympische Speen 2012 in Londen
 In ons onlineverslag

Milieuprestaties 
 Onze steun aan de gemeenschap, 

inclusief goede delen en ontwikkeling van 
vaardigheden van jongeren

 Onlineveiligheid van kinderen,  
ouderlijk toezicht

 Digitale toegang
  Niet essentieel, niet gerapporteerd 

maar beheerd 
Lokale milieueffecten – locatie van 
gebouwen, fabrieken, etc.; papiergebruik

 Key Performance Indicators
We rapporteren al enkele jaren over onze Key Performance Indicators 
(KPI's) voor MVO. Deze overkoepelen een veel uitgebreidere reeks 
prestatie-indicatoren (PI's) die jaarlijks worden gepubliceerd in ons 
volledige duurzaamheidsverslag (zie ons onlineverslag). In 2011 
hebben we samen met het Leadership Panel onze KPI's geëvalueerd 
om ervoor te zorgen dat ze zo relevant mogelijk zijn voor onze 
stakeholders en aansluiten bij onze Better Future-strategie. 

Als resultaat van deze evaluatie zullen we in 2012 enkele nieuwe KPI's 
ontwikkelen, terwijl enkele van onze huidige KPI's nog altijd zullen 
worden opgenomen in ons duurzaamheidsverslag, maar dan opnieuw 
geclassificeerd als prestatie-indicatoren. Voorbeelden hiervan zijn 
diversiteit, gezondheid en veiligheid (aantal verzuimuren door letsel), 
stortafval en recycling, en relaties met leveranciers. 
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1  Naar verwachting zal deze meetwaarde als prestatie-indicator worden gerapporteerd vanaf 2012 (de 
meetwaarde is dus geen Key Performance Indicator) omdat we enkele nieuwe KPI-meetwaarden aan 
het ontwikkelen zijn die nauwer onze toekomstige strategische prioriteiten weerspiegelen 
   

2  Equivalente CO2-uitstoot is geherformuleerd voor dit en vorig jaar met het oog op wijzigingen in 
emissiefactoren die door de overheid zijn gepubliceerd en andere niet-materiële correcties

3  Geherformuleerd na een uitbreiding van de reikwijdte van deze meetwaarde  
 

hoofdindicatoren Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren

Doelstelling 2011 resultaten 2011 Resultaten 2010 Resultaten 2009 Doelstelling 2012 2011 2010 2009

Kl
an

te
n

Klantenservice
Meet waarde voor het succes onder 
alle klanten van BT
 

De klantenservice verbeteren op 
basis van RFT (Right First Time) 
overeenkomstig de scorecard van het 
bedrijf (zie pagina 16)

3%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening 
vanaf 2010

10,5%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening  
van 2009

17%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening  
vanaf 2008

De meetwaarde voor de klantenservice 
van de groep bestaat uit doorlopende 
RFT en de nieuwe meetwaarde voor de 
vermindering van problemen van klanten. 
We zullen het resultaat publiceren in ons 
verslag voor 2012

totale aangepaste inkomsten £ 20.076 miljard £ 20.911 miljard £ 21.431 miljard Klanten

Gemiddelde inkomsten per  
consumentenhuishouden in  
het verenigd Koninkrijk

£326 £309 £287

M
ed

ew
er

ke
rs

 

Index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Meetwaarde (score tot en met 5)  
voor het succes van BT's relatie 
met medewerkers, via de 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
medewerkers in 2010 handhaven 
of verbeteren

3,61 3,58 3,61 Het betrokkenheidsniveau van 
medewerkers in 2011 handhaven 
of verbeteren

Personeelskosten £ 4887 miljard £ 5.004 miljard £ 5.616 miljard 

M
edew

erkers 

Aantal medewerkers (fulltime,
 parttime en jobshare) 94.158 97.798 107.201

Diversiteit1

Meetwaarde voor de diversiteit van 
het personeelsbestand van BT 

BT blijft in de top 10 voor vier van de 
vijf belangrijkste benchmarks voor 
diversiteit. Vier van deze benchmarks 
gelden voor het Verenigd Koninkrijk, 
terwijl de vijfde benchmark betrekking 
heeft op wereldwijde diversiteit

BT staat in de 
top tien van 
vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT staat in de 
top 10 voor 
vier van de vijf 
belangrijkste 
benchmarks voor 
diversiteit

BT staat in de 
top 10 voor 
vier van de vijf 
belangrijkste 
benchmarks voor 
diversiteit

BT blijft in de top 10 voor vier van  
de vijf belangrijkste benchmarks 
voor diversiteit

We hebben geen passende  
financiële meetwaarde kunnen 
ontwikkelen

h&S: verzuimuren door letsel1 
Verzuimuren door letsel uitgedrukt 
per miljoen arbeidsuren gedurende 
een gemiddelde van twaalf maanden

Reduceren tot 1,80 gevallen
(zie pagina 17)

2,25 
gevallen

2,09 
gevallen

1,60 
gevallen

Reduceren tot 2,0 gevallen Kostenpost voor het bedrijf  
als gevolg van letsel dat tot  
verzuim leidt

 £ 6,1 miljoen £ 5,6 miljoen £ 7 miljoen

h&S: ziekteverzuim
Percentage kalenderdagen verloren 
aan ziekteverzuim, uitgedrukt  
als een cumulatief gemiddelde  
van 12 maanden

Reduceren tot 2,21% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

 2,41% 2,46% 2,17% Reduceren tot 2,29% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

Kosten aan ziekengeld voor Bt  £ 90,1 miljoen £ 95,4 miljoen £ 85,2 miljoen

Le
ve

ra
nc

ie
rs relaties met leveranciers1

Meetwaarde voor het algehele succes 
van BT's relatie met leveranciers op 
basis van onze jaarlijkse leveran-
ciersenquête

Een score van 80% of meer bereiken op 
basis van de volgende vraag: hoe zou 
u de kwaliteit van de relatie tussen uw 
bedrijf en BT omschrijven?

86% 86% 85% Een score van 80% of meer bereiken  
op basis van de volgende vraag: hoe zou  
u de kwaliteit van de relatie tussen uw  
bedrijf en BT omschrijven?

totale uitgaven bij  
externe leveranciers

£ 11,3 miljard £ 12,0 miljard £ 13,0 miljard

Leveranciers

ethische handel 
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 (zie pagina 17)

70 
risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

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

78 
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 inkoopcontracten  
waarbij onze leveranciers ermee  
akkoord gaan dat wij met hen  
werken aan een verbetering  
van de duurzaamheid

86% 
van uitgaven door 
 leverancier 

86% 
van uitgaven door 
 leverancier

83% 
van uitgaven door  
leverancier

Sa
m

en
le

vi
ng

 
ve

rb
et

er
en Investering in samenleving Een minimale investering ter hoogte van 

1% van de winst vóór belasting handhaven
(zie pagina 17)

1,9% 1,05% 1,01% Een minimale investering ter hoogte  
van 1% van de winst vóór belasting 
handhaven

Investering in verantwoordelijke  
en duurzame bedrijfsvoering
(steun in tijd, contanten en natura)

£ 27,6 miljoen £ 26,4 miljoen £ 25,0 miljoen

Sam
enleving 

verbeterenMeetwaarde voor effectiviteit in de 
gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
maatschappelijke programma

Evaluatiescore boven de 90% houden 98% 96% 91% We zullen deze meetwaarde in 2011 
vernieuwen

M
ili

eu Co2-equivalente (Co2 e) uitstoot
Meetwaarde voor BT's invloed op de 
klimaatverandering

Vóór december 2020 zal BT Group 
de intensiteit van de CO2e-uitstoot 
verlagen met 80% ten opzichte van de 
niveaus van 1997. Doelstelling  
van 2008

Co2e 759.0002

ton
53% verlaging

59% intensiteit-
verlaging

Co2e 787.0002 
ton 52% 
verlaging 

57% inten-
siteitsverlaging

Co2e 835.0002 
ton 49% 
verlaging 

55% inten-
siteitsverlaging

Vóór december 2020 zal BT Group  
de intensiteit van de CO2e-uitstoot 
verlagen met 80% ten opzichte  
van de niveaus van 1997. Doelstelling  
van 2008

totale energiekosten 
(Elektriciteit, brandstof wagenpark 
+ gas + olie + diesel voor 
reservegeneratoren etc; alleen 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£ 243 miljoen £ 285 miljoen £ 247 miljoen

M
ilieu

Stortafval en recycling1

Meetwaarde voor BT's gebruik van 
hulpbronnen

BT Group zal de hoeveelheid stortafval 
met 10% verlagen ten opzichte van de 
niveaus van 2010
(zie pagina 17)

69% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2010 

15% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2009 

17% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2008 

BT Group zal de hoeveelheid stortafval  
met 20% verlagen ten opzichte van de 
niveaus van 2011

Inkomsten uit recycling
Besparingen op stortlbelasting
Afvalkosten

£ 5,65 miljoen

£ 1,87 miljoen  

£ (5,49 miljoen)

£ 6,65 miljoen

£ 0,96 miljoen  

£ (4,75 miljoen)3

£ 7,42 miljoen

£ 1,15 miljoen  

£ (4,78 miljoen)3

Alleen Verenigd  
Koninkrijk

Nettobesparing op  
afval/ (kosten)

£ 2,03 miljoen £ 2,86 miljoen3 £ 3,79 miljoen3

In
te

gr
ite

it Meetwaarde voor ethische prestaties
Een succesindex voor bewustzijn en 
training van BT medewerkers

Indexscore van 2010 handhaven of 
verbeteren (resultaten van vijf)

4,16 4,10 Indexscore van 2011 handhaven of 
verbeteren (resultaten van vijf)

ondersteuning van omzet 
(Aanbestedingen van klanten met 
een component voor duurzaamheid)

£ 2,1 miljard £ 2,1 miljard £ 1,5 miljard
 Integriteit

(nieuwe meetwaarde)

  

hoofdindicatoren Mvo

hoe We DIt jAAr heBBeN GePreSteerD

We gebruiken niet-financiële Key Performance Indicators om onze voortgang te meten. Deze tabel 
bevat ook directe kosten van BT in verband met onze milieugerelateerde en maatschappelijke prestaties 
overeenkomstig de principes van het Connected Reporting Framework. Informatie uit deze tabel is 
opgenomen in ons jaarverslag en het formulier 20-F 2011.
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hoofdindicatoren Niet-financiële indicatoren Financiële indicatoren

Doelstelling 2011 resultaten 2011 Resultaten 2010 Resultaten 2009 Doelstelling 2012 2011 2010 2009

Kl
an

te
n

Klantenservice
Meet waarde voor het succes onder 
alle klanten van BT
 

De klantenservice verbeteren op 
basis van RFT (Right First Time) 
overeenkomstig de scorecard van het 
bedrijf (zie pagina 16)

3%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening 
vanaf 2010

10,5%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening  
van 2009

17%
Verbetering 
in RTF-
dienstverlening  
vanaf 2008

De meetwaarde voor de klantenservice 
van de groep bestaat uit doorlopende 
RFT en de nieuwe meetwaarde voor de 
vermindering van problemen van klanten. 
We zullen het resultaat publiceren in ons 
verslag voor 2012

totale aangepaste inkomsten £ 20.076 miljard £ 20.911 miljard £ 21.431 miljard Klanten

Gemiddelde inkomsten per  
consumentenhuishouden in  
het verenigd Koninkrijk

£326 £309 £287

M
ed

ew
er

ke
rs

 

Index voor betrokkenheid van 
medewerkers
Meetwaarde (score tot en met 5)  
voor het succes van BT's relatie 
met medewerkers, via de 
medewerkersonderzoek

Het betrokkenheidsniveau van 
medewerkers in 2010 handhaven 
of verbeteren

3,61 3,58 3,61 Het betrokkenheidsniveau van 
medewerkers in 2011 handhaven 
of verbeteren

Personeelskosten £ 4887 miljard £ 5.004 miljard £ 5.616 miljard 

M
edew

erkers 

Aantal medewerkers (fulltime,
 parttime en jobshare) 94.158 97.798 107.201

Diversiteit1

Meetwaarde voor de diversiteit van 
het personeelsbestand van BT 

BT blijft in de top 10 voor vier van de 
vijf belangrijkste benchmarks voor 
diversiteit. Vier van deze benchmarks 
gelden voor het Verenigd Koninkrijk, 
terwijl de vijfde benchmark betrekking 
heeft op wereldwijde diversiteit

BT staat in de 
top tien van 
vijf belangrijke 
benchmarks voor 
diversiteit

BT staat in de 
top 10 voor 
vier van de vijf 
belangrijkste 
benchmarks voor 
diversiteit

BT staat in de 
top 10 voor 
vier van de vijf 
belangrijkste 
benchmarks voor 
diversiteit

BT blijft in de top 10 voor vier van  
de vijf belangrijkste benchmarks 
voor diversiteit

We hebben geen passende  
financiële meetwaarde kunnen 
ontwikkelen

h&S: verzuimuren door letsel1 
Verzuimuren door letsel uitgedrukt 
per miljoen arbeidsuren gedurende 
een gemiddelde van twaalf maanden

Reduceren tot 1,80 gevallen
(zie pagina 17)

2,25 
gevallen

2,09 
gevallen

1,60 
gevallen

Reduceren tot 2,0 gevallen Kostenpost voor het bedrijf  
als gevolg van letsel dat tot  
verzuim leidt

 £ 6,1 miljoen £ 5,6 miljoen £ 7 miljoen

h&S: ziekteverzuim
Percentage kalenderdagen verloren 
aan ziekteverzuim, uitgedrukt  
als een cumulatief gemiddelde  
van 12 maanden

Reduceren tot 2,21% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

 2,41% 2,46% 2,17% Reduceren tot 2,29% kalenderdagen 
verloren aan ziekteverzuim

Kosten aan ziekengeld voor Bt  £ 90,1 miljoen £ 95,4 miljoen £ 85,2 miljoen

Le
ve

ra
nc

ie
rs relaties met leveranciers1

Meetwaarde voor het algehele succes 
van BT's relatie met leveranciers op 
basis van onze jaarlijkse leveran-
ciersenquête

Een score van 80% of meer bereiken op 
basis van de volgende vraag: hoe zou 
u de kwaliteit van de relatie tussen uw 
bedrijf en BT omschrijven?

86% 86% 85% Een score van 80% of meer bereiken  
op basis van de volgende vraag: hoe zou  
u de kwaliteit van de relatie tussen uw  
bedrijf en BT omschrijven?

totale uitgaven bij  
externe leveranciers

£ 11,3 miljard £ 12,0 miljard £ 13,0 miljard

Leveranciers

ethische handel 
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 (zie pagina 17)

70 
risico-evaluaties 
met een follow-up 
van 100%

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

78 
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 inkoopcontracten  
waarbij onze leveranciers ermee  
akkoord gaan dat wij met hen  
werken aan een verbetering  
van de duurzaamheid

86% 
van uitgaven door 
 leverancier 

86% 
van uitgaven door 
 leverancier

83% 
van uitgaven door  
leverancier

Sa
m

en
le

vi
ng

 
ve

rb
et

er
en Investering in samenleving Een minimale investering ter hoogte van 

1% van de winst vóór belasting handhaven
(zie pagina 17)

1,9% 1,05% 1,01% Een minimale investering ter hoogte  
van 1% van de winst vóór belasting 
handhaven

Investering in verantwoordelijke  
en duurzame bedrijfsvoering
(steun in tijd, contanten en natura)

£ 27,6 miljoen £ 26,4 miljoen £ 25,0 miljoen

Sam
enleving 

verbeterenMeetwaarde voor effectiviteit in de 
gemeenschap
Een onafhankelijke evaluatie van ons 
maatschappelijke programma

Evaluatiescore boven de 90% houden 98% 96% 91% We zullen deze meetwaarde in 2011 
vernieuwen

M
ili

eu Co2-equivalente (Co2 e) uitstoot
Meetwaarde voor BT's invloed op de 
klimaatverandering

Vóór december 2020 zal BT Group 
de intensiteit van de CO2e-uitstoot 
verlagen met 80% ten opzichte van de 
niveaus van 1997. Doelstelling  
van 2008

Co2e 759.0002

ton
53% verlaging

59% intensiteit-
verlaging

Co2e 787.0002 
ton 52% 
verlaging 

57% inten-
siteitsverlaging

Co2e 835.0002 
ton 49% 
verlaging 

55% inten-
siteitsverlaging

Vóór december 2020 zal BT Group  
de intensiteit van de CO2e-uitstoot 
verlagen met 80% ten opzichte  
van de niveaus van 1997. Doelstelling  
van 2008

totale energiekosten 
(Elektriciteit, brandstof wagenpark 
+ gas + olie + diesel voor 
reservegeneratoren etc; alleen 
Verenigd Koninkrijk en Ierland)

£ 243 miljoen £ 285 miljoen £ 247 miljoen

M
ilieu

Stortafval en recycling1

Meetwaarde voor BT's gebruik van 
hulpbronnen

BT Group zal de hoeveelheid stortafval 
met 10% verlagen ten opzichte van de 
niveaus van 2010
(zie pagina 17)

69% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2010 

15% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2009 

17% 
minder stortafval 
ten opzichte  
van 2008 

BT Group zal de hoeveelheid stortafval  
met 20% verlagen ten opzichte van de 
niveaus van 2011

Inkomsten uit recycling
Besparingen op stortlbelasting
Afvalkosten

£ 5,65 miljoen

£ 1,87 miljoen  

£ (5,49 miljoen)

£ 6,65 miljoen

£ 0,96 miljoen  

£ (4,75 miljoen)3

£ 7,42 miljoen

£ 1,15 miljoen  

£ (4,78 miljoen)3

Alleen Verenigd  
Koninkrijk

Nettobesparing op  
afval/ (kosten)

£ 2,03 miljoen £ 2,86 miljoen3 £ 3,79 miljoen3

In
te

gr
ite

it Meetwaarde voor ethische prestaties
Een succesindex voor bewustzijn en 
training van BT medewerkers

Indexscore van 2010 handhaven of 
verbeteren (resultaten van vijf)

4,16 4,10 Indexscore van 2011 handhaven of 
verbeteren (resultaten van vijf)

ondersteuning van omzet 
(Aanbestedingen van klanten met 
een component voor duurzaamheid)

£ 2,1 miljard £ 2,1 miljard £ 1,5 miljard
 Integriteit

(nieuwe meetwaarde)

  

Alle doelstellingen hebben  
31 maart 2011 als einddatum, 
tenzij anderszins is aangegeven 

Doelstelling 2010 gehaald 
Doelstelling 2010 niet 
gehaald
Nog lopende doelstelling

Uitleg van symbolen

hoe We DIt jAAr heBBeN GePreSteerD (VERVOLG)
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• Raadplegen onze meest recente informatie
•  Neem deel aan onze blogs
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