
Het IBM KidSmart programma bestaat uit een 

computer met prijswinnende software voor 

kleuterschoolkinderen. Nederland is een van de 

60 landen waar het KidSmart programma meer 

dan 2 miljoen kinderen helpt.

Onze wereld is meer dan ooit verbonden – economisch, sociaal en technisch – en 
de techniek om alles slimmer te laten werken is beschikbaar en betaalbaar. Slimme 
verkeerssystemen zorgen voor doorstroming en reduceren emissie. Slimme zorgsystemen 
kunnen de kosten van de gezondheidszorg verlagen en de kwaliteit verhogen. Slimme 
energienetwerken, watersystemen en toeleveringsketens zullen allemaal bijdragen aan een 
betere wereld.

IBM is hierbij betrokken omdat dat precies is wat we doen en wie we zijn. We bestaan 
uit bijna 400.000 individuen in meer dan 170 landen, die hardware, software en diensten 
ontwerpen en integreren om onze klanten succesvol te laten zijn en de wereld beter te 
maken. Vandaag de dag zijn we gericht op het ontwikkelen van een slimmere planeet 
door het samen laten gaan van intelligentie met systemen en processen op het gebied van 
commercie, financiën, transport en nog veel meer.

Als maatschappelijk verantwoord bedrijf op een slimmere planeet is IBM gecommiteerd aan 
verantwoordelijke, productieve relaties met de samenleving waarin we leven en werken:  
zowel lokaal, nationaal en wereldwijd als ook met onze medewerkers, partners en klanten.

Als voorbeeld: IBM Nederland organiseert al sinds 2002 de EX.I.T.E. kampen voor meisjes 
in het eerste jaar van de middelbare school, om hun interesse in wetenschap en technologie 
op te wekken. Elke zomer beleven ongeveer 60 deelnemers plezier aan leuke interactieve 
projecten waarbij ze tegelijkertijd leren over technische carrières.
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• IBM is sinds 1940 gevestigd in 

Nederland

• 1000 medewerkers en 

gepensioneerden nemen deel 

aan On Demand Community, het 

vrijwilligersprogramma van IBM

• 40 IBM schenkingen, in geld en 

materiaal, ter waarde van 65.000 

dollar

• In 2008 bestond het KidSmart 

programma 5 jaar in Nederland

• IBM initieert een aantal 

programma´s om gemotiveerde 

jeugd van basisonderwijs tot 

universiteit te helpen om hun 

interesse in wetenschap en 

IT en de kans op een baan te 

vergroten

• IBM Nederland is een van de 

eerste bedrijven die het ´Hier´ 

klimaatvriendelijk logo heeft 

verdiend. ´Hier´ is een programma 

dat wordt ondersteund door 

meer dan 40 NGO´s, waaronder 

Greenpeace Nederland, WNF en 

Unicef.

   (Data reflect YE2008)
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MEDEWERKERS 
IBM´ers succesvol te helpen zijn

IBM investeert in inspanningen om het 
makkelijker te maken om aan te passen 
aan de steeds veranderende behoeften 
van de klant in de wereldwijde economie 
– en helpt systematisch de medewerkers 
om nieuwe gebieden te leren kennen 
en nieuwe vaardigheden op te doen. 
Dit om competitief te kunnen blijven. 
Technologie zorgt ervoor dat IBM´ers 
samen kunnen werken en ideeën te 
delen in verschillende werelddelen, 
tijdzones en culturen – ongeacht of 
ze op dezelfde kamer zitten of aan de 
andere kant van de wereld.

De Corporate Service Corps heeft 
in 2008 teams van aankomende 
IBM leiders naar Roemenië, 
Vietnam, De Filippijnen, Ghana en 
Tanzania gestuurd om te werken 
aan projecten gebruikmakend 
van informatietechnologie om te 
voorzien in economische groei. Zij zijn 
blootgesteld aan nieuwe uitdagingen 
en perspectieven. Hiermee hebben zij 
hun eigen vermogens als wereldburger 
vergroot. Tijdens dit proces heeft IBM 
een aantal nieuwe toekomstige leiders 
gekregen en hebben lokale projecten en 
gemeenschappen geprofiteerd van de 
kennis en mensen van IBM. 

Diversiteit wordt actief binnen IBM 
gepromoot en mensen worden in dienst 
genomen zonder discriminatie op het 
gebied van ras, huidskleur, sekse, 
religie, seksuele voorkeur, handicap en 
leeftijd. IBM Nederland heeft een aantal 
programma´s om het aantal vrouwen in 
de IT te verhogen en in 2005 hebben 
we de diversiteitsprijs gewonnen van de 
VNO-NCW.

GEMEENSCHAPPEN
Het delen van kennis en technologie

Individuen, kleine bedrijven en 
lokale gemeenschappen kunnen de 
belangrijkste vruchtgebruikers zijn van 

de wereldeconomie – maar alleen als 
ze hun mogelijkheden begrijpen en ze 
in de gelegenheid zijn deze te pakken. 
Binnen IBM kijken we naar manieren 
waarop technologie kan worden gebruikt 
op het gebied van samenwerking en 
competitie en hoe grensen kunnen 
worden weggenomen om te komen tot 
voortgang.
 
IBM Nederland werkt met diverse 
organisaties en de overheid om lokale 
onderwerpen zoals schooluitval, 
verbeteren van werkgelegenheid, 
geletterdheid en de promotie van IT te 
adresseren. 

We ondersteunen programma´s om 
kinderen te helpen meer te weten te 
komen over IT, specifiek gericht op 
kinderen uit een achterstandsituatie.

Andere IBM initiatieven in Nederland zijn 
het KidSmart programma – interactieve 
IT leermiddelen voor kleuters – en 
MentorPlace, een vrijwilligersprogramma 
waarin volwassen professionals online 
worden samengebracht met studenten 
met de focus op academisch onderwijs. 

Ondersteuning humanitair onderzoek
World Community Grid is een initiatief 
van IBM dat grid computing inzet om 
de ongebruikte computercapaciteit 
van 1 miljoen pc´s over de hele wereld 
samen te brengen. IBM stelt deze 
enorme rekenkracht beschikbaar aan 
onderzoekers van organisaties, waarmee 
projecten met humanitaire doelstellingen 
worden ondersteund. Meer dan 60% van 
de medewerkers in Nederland participeert 
in het World Community Grid. 

Succesvollere ondernemers
Volgens de Wereldbank leven er 
in 2030 1,2 miljard mensen in 
ontwikkelingslanden. Vijftien procent van 
deze groep van de wereldbevolking valt 
onder deze categorie, ‘de wereldwijde 
middenklasse’. Deze mensen gaan een 
belangrijke rol spelen in het vormgeven 

Sinds 1999 organiseren we 

technologiekampen om kinderen 

uit het middelbare onderwijs te 

motiveren en te inspireren in de 

richting van de wetenschap, techniek 

en wiskunde.

Studenten worden gekoppeld aan 

IBM medewerkers die gedurende het 

schooljaar de rol van online mentor 

vervullen als onderdeel van het IBM 

MentorPlace programma.

Wereldwijde technologiekampen

2002

 25

2003

        35

2004

              40

2005

                      56

2006

                               73

2007

                                    75
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van organisaties en beleid. Zowel 
in het land waar ze wonen als voor 
de wereldeconomie. Omdat ze een 
substantieel en groeiend deel van IBM’s 
klantportfolio vormen, investeert IBM 
hierin door ze te voorzien van middelen 
en kennis om zoveel mogelijk te halen 
uit haar wereldwijde infrastructuur. Van 
wereldwijde distributienetwerken tot 
groepen van toptalenten. 
  
The Small Business Toolkit, de MKB 
gereedschapskist, is een gezamenlijk 
initiatief van IBM en de International 
Finance Corporation. Dit onderdeel 
van de Wereldbank richt zich op het 
ondersteunen van kleine ondernemingen 
in ontwikkelingslanden. Sinds 2006 
is het een initiatief in 28 landen, 15 
verschillende talen en meer dan 3,1 
miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast 
is er ook een Engels- en Spaanstalige 
versie voor ondernemingen van vrouwen 
en minderheden actief in de Verenigde 
Staten.

MILIEU
Minimaliseren van onze impact op de 
planeet 

Het milieu beschermen is een 
strategische verplichting voor IBM 
en is onderdeel van onze waarden. 
Onze toezegging tot milieugerelateerd 
leiderschap is gericht op het 
minimaliseren van de potentiële impact 
van onze bedrijfsvoering en produkten. 
Ook richten we ons op het inzetten van 
onze technologie, produkten en diensten 
om bij klanten en partners hetzelfde te 
doen.
 
Ons uitvoerige Environmental 
Management Systems beheert 
onze wereldwijde bedrijfsvoering 
door programma´s op onder andere 
het gebied van energiebesparing, 
klimaatprotectie, het voorkomen van 
vervuiling, produktvoortrekkersrol, milieu-
evaluaties van leveranciers en audits en 
beoordelingen.

Klimaatprotectie
Klimaatverandering is wereldwijd een 
van de meest kritische milieuuitdagingen 
voor de planeet. IBM´s uitgebreide 
klimaatprogramma´s bestaan uit:

• Het terugbrengen van 
kasbouwgasemissies die samenhangen 
met onze bedrijfsvoering door energie 
te besparen, gebruik te maken 
van nieuwe energiebronnen, het 
terugbrengen van perfluorocompound-
emissies, het ondersteunen van 
alternatieven voor het reizen van 
medewerkers en het verhogen van de 
efficiency van onze eigen logistiek.

• Het ontwikkelen van energiezuinige 
produkten en het voorzien in 
verschillende oplossingen voor energie-
efficiënte datacentra.

• Samenwerking met klanten en anderen 
op het gebied van innovaties die het 
klimaat kunnen beschermen.

SUPPLY CHAIN 
Promotie corporate citizenship

IBM´s mogelijkheid om te innoveren 
hangt af van een sterke wereldwijde 
toeleveringsketen. Deze is zo effectief 
als de relaties met onze leveranciers. 
Wij hechten aan langetermijnrelaties 
die voorzien in duurzame groei en 
gelijke mogelijkheden voor IBM en de 
leveranciers. Onze toeleveringsketen 
CSR-programma is gebaseerd 
op “Supplier Conduct Principles”, 
waarin IBM´s verwachtingen ten 
aanzien van werkuren, salarissen en 
arbeidsvoorwaarden, gezondheid en 
veiligheid van de medewerkers, non-
discriminatie, communicatie, het milieu en 
gedragsnormen zijn opgenomen. 

Industriesamenwerking
In 2004 was IBM een van de oprichters 
van de Electronics Industry Citizenship 
Coalition (EICC) en heeft zij geholpen de 
EICC code of conduct te ontwikkelen. 

From 1990-2007, IBM’s annual 

energy conservation efforts avoided 

nearly 3.1 million metric tons of 

carbon dioxide (CO2) emissions 

— an amount equal to 45 percent 

of the company’s 1990 global CO2 

emissions — and saved over $310 

million.

(Reduction in energy consumption from down-
sizings or the sale of operations is not included 
in these figures.)

IBM ENERGY 
CONSERVATION

3.1 M
MT CO2

$310 M

45%

Avoided

Saved
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Deze ondersteunt leveranciers bij het 
voorzien van erkende standaarden voor 
hun werk in de elektronicasector.

Diversiteit van de toeleveringsketen 
Vanuit onze dienstverlening op het gebied 
van sourcing ondersteunen we een 
variëteit aan verschillende leveranciers, 
waaronder bedrijven die eigendom 
zijn van minderheden, vrouwen en 
gehandicapten. We hebben ook relaties 
met een aantal organisaties over de hele 
wereld die zich richten op diversiteit van 
toeleveringsketens voor bedrijven van 
vrouwen en minderheden.

GOVERNANCE
Integriteit en verantwoord 
ondernemerschap

Wij zijn ervan overtuigd dat het behouden 
van de hoogste standaarden op het 
gebied van wereldwijde corporate 
governance essentieel is voor IBM´ 
s wereldwijde groei, speciaal in de 
opkomende markten.

Public policy 
IBM´s benadering van de wet- 
en regelgeving is er een van 
zowel wereldwijde consistentie 
als lokale relevantie. We werken 
met overheden, regelgevers en 
standaardisatieorganisaties op 
wereldwijd en lokaal niveau inzake 
belangrijke economische, overheids- en 
maatschappelijke kwesties. We zijn ook 
gericht op een beleid dat voorziet in 
innovatie, dat groei mogelijk maakt en 
maatschappelijke uitdagingen adresseert.

Corporate governance 
Leden van de Board of Directors van IBM 
representeren gezamenlijk een variëteit 
aan vaardigheden, achtergronden en 
perspectieven. Wij vinden deze diversiteit 
essentieel voor de groei en het succes 
van IBM. 

Governance of corporate citizenship 
Het senior management van IBM is 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de 
economische, milieutechnische en 
maatschappelijke resultaten van IBM. Ook 
zijn zij verantwoordelijk voor de naleving 
van de wetgeving en onze diverse codes 
of conduct. De IBM Board of Directors 
en de verschillende bestuursorganen 
controleren dit, de resultaten en 
compliance. 

Privacy en beveiliging 
Vooruitgang in technologie zorgt 
ervoor dat informatie op grotere 
schaal beschikbaar komt en verspreid 
wordt tussen meerdere entiteiten en 
rechtsgebieden. Dit zorgt voor een 
toename in interesse op het gebied van 
privacy in de persoonlijke levenssfeer. 
IBM is actief betrokken in het ontwikkelen 
van nieuwe ideeën en praktijken die 
helpen voldoen aan verwachtingen hoe 
er in onze samenleving wordt omgegaan 
met privacy en gegevensbescherming. 
Deze worden direct als voorbeeld 
toegepast binnen IBM.

• Diversiteitsaward van VNO-NCW 

(2005)

• Aantekening klimaatvriendelijkheid 

van het HIER Nederlands 

klimaatprogramma (2006)

• IBM Software Innovatie Partner van 

het jaar van E-Office (2007)

• IBM innovatieweek uitgeroepen 

door Computable Awards als ICT 

event van het jaar (2007)

• Corporate Responsibility Officer 

magazine nummer 3 (en eerste IT-

bedrijf) in de jaarlijkse lijst van beste 

corporate citizens

• Computable Awards Beste CSR 

IT-bedrijf (2009)

• Milieu-award van ICT Office voor 

ons Smarter Buildings concept 

(2009)

• Top 10 notering beste bedrijf voor 

werkende ouders volgens LOF 

(2009).

CORPORATE CITIZENSHIP & CORPORATE AFFAIRS CONTACT

TEKENEN VAN 
WAARDERING
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