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Combell principes
voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen

‘Met 25.000+ tevreden
klanten zijn we ervan
overtuigd dat we in
onze dagelijkse werking
daadwerkelijk kunnen
bijdragen tot duurzame
ontwikkeling.’

Jonas
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Voorwoord door Jonas Dhaenens
Managing Director van Combell
Combell legt sinds jaren de klemtoon op een
aantal waarden waarbij duurzaamheid beoogd
wordt in onze activiteiten en onze relaties
met medewerkers, klanten en leveranciers. Zo
maken de 3P’s deel uit van onze strategische
visie.

Met 25.000 + tevreden klanten, 60.000 + domeinnamen
en 1500+ servers in ons beheer zijn we ervan overtuigd

dat we in onze dagelijkse werking daadwerkelijk
kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling.
Als snel groeiend bedrijf erkennen we de noodzaak op
een formele manier vorm te geven aan ons engagement
inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Combell kiest voor ISO 26000:2010, een standaard die
ons toelaat op een efficiënte manier aan de slag te
gaan en onze visie op een duidelijke manier te delen
met onze stakeholders.
Met deze “Principes voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen” engageren we ons tot een groeiproces
waarbij we in samenwerking met onze medewerkers,
klanten en leveranciers streven naar het invullen
van

onze

economische,

sociale

en

ecologische

doelstellingen.

Dhaenens

17 december 2010
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Beleidsprincipes
ISO 26000:2010 beschrijft zeven thema’s die MVO in
grote lijnen inhoudelijk afbakenen. In een continu
proces evalueert Combell in welke domeinen een
potentiële wijziging in de activiteiten een positieve
bijdrage kan leveren tot het invullen van onze

Combell wil ervoor zorgen dat

economische, sociale, en ecologische doelstellingen.

IT infrastructuur en IT diensten

Ons engagement richt zich in hoofdzaak op de

voor iedereen (individuen
en organisaties) als een

volgende vier thema’s :

nutsvoorziening voor en door het

• Onze medewerkers
• Leefmilieu

internet beschikbaar wordt.

• Onze klanten

Als service provider zullen onze

• Maatschappelijke betrokkenheid
Enerzijds

bouwen

Maatschappelijk

we

onze

Verantwoord

principes

infrastructuur en diensten een

voor

echte meerwaarde opleveren en

Ondernemen

zullen zij naast het bieden van

(verder MVO genoemd) op de missie van onze

gemoedsrust het leven van iedereen

onderneming :

een pak makkelijker maken..
Combell wil een toonaangevende en
ambitieuze rol spelen als duurzame
onafhankelijke service provider
in het hosten van IT systemen,
infrastructuur & services voor en
via het internet.

Anderzijds vertalen we onze principes voor MVO
naar

een

concrete

aanpak

door

de

integratie

met het jaarlijkse Masterplan en de verschillende
expertisedomeinen binnen de organisatie (personeels-,
aankoop-, verkoopbeleid e.d.).
Onze principes voor MVO worden tevens vertaald
naar meetbare indicatoren.
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Engagement
Onze medewerkers
Het zijn de Combell medewerkers die sinds meer
dan 10 jaar 25.000 tevreden klanten in de Benelux
ondersteunen. We willen onze medewerkers alle
redenen

geven

om

zich

gedurende

hun

hele

professionele leven bij Combell te blijven inzetten.
Open

communicatie

binnen

de

organisatie

is

bedrijfsstructuur laat een directe dialoog toe tussen
onze medewerkers en het leidinggevend kader.
leidinggevend

kader

engageert

zich

met bijhorend budget wordt in 2011 verder uitgewerkt

om elke medewerker de kans te bieden tot relevante

een hoeksteen van de Combell. De horizontale

Het

van de onderneming. Het Combell opleidingsplan

professionele opleiding en ontwikkeling.
Combell hecht groot belang aan de gezondheid
van de medewerkers en stimuleert initiatieven rond
gezonde voeding en lichaamsbeweging.

op

regelmatige basis te communiceren over strategische
projecten en beslissingen.
Naast deze structurele keuze wordt aan de hand
van personeelsenquêtes op regelmatige tijdstippen
op een formele manier de inbreng gevraagd van de
medewerkers.
De ideeënbox laat elke medewerker toe, anoniem
indien gewenst, ideeën, suggesties en feedback te
delen met de organisatie.

Combell erkent het maatschappelijke belang van
diversiteit in de onderneming en ondertekende de
diversiteitverklaring van het Ondernemersnetwerk
Jobkanaal.

In

deze

verklaring

zijn

naast

de

basisprincipes een aantal engagementen opgenomen,
waaronder het feit dat het wervings- en selectieproces
de competenties van mensen centraal stelt en gelijke
kansen biedt aan iedereen.

Met vertrouwelijke onderwerpen kunnen medewerkers

Leefmilieu

terecht bij een leidinggevend persoon naar keuze,

Als IT-bedrijf erkent Combell de impact van ondernemen

waarbij Combell garant staat voor een vertrouwelijke

op het leefmilieu. Onder leefmilieu verstaan we het

opvolging.

milieu waarin onze werknemers actief zijn, dat van
voor

onze stakeholders en het natuurlijke milieu. Gezien

medewerkers die zich inzetten tot het mee-uitbouwen

de complexiteit van de milieuproblematiek eigen

Combell

wil

doorgroeipaden

voorzien

Het juiste talent
in het juiste team.
Onze medewerkers ondersteunen sinds meer dan 10 jaar 25.000
tevreden klanten in de Benelux.
We willen onze medewerkers alle redenen geven om zich gedurende
hun hele professionele leven bij Combell te blijven inzetten.

Foto © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Daarom voorzien we doorgroeipaden en professionele opleiding
voor medewerkers die zich inzetten tot het mee-uitbouwen van de
onderneming.

Combell, Combell en het Combell your host on the internet logo zijn geregistreerde merken van Combell Group NV. Alle andere merken zijn eig
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aan informatietechnologie engageren we ons tot een
groeiproces waarbij we ook hier in samenwerking met
onze medewerkers, klanten en leveranciers streven naar
het invullen van onze ecologische doelstellingen.
Combell gelooft dat IT bedrijven door hun capaciteit
tot innovatie en de voorbeeldfunctie die ze vervullen
naar een groot consumentenpubliek een unieke
bijdrage kunnen leveren tot een duurzame wereld.

Bij de keuze van producten, diensten en leveranciers

Hierbij staat de klimaatproblematiek centraal waarbij

willen we niet enkel de ecologische aspecten van het

gezocht

technologische

product of dienst evalueren, maar tevens de sociale

oplossingen tot het verminderen van de uitstoot van

en ethische vragen inzake arbeidsomstandigheden bij

broeikasgassen. Ook in het vermijden van giftige

onze leveranciers.

chemicaliën in IT hardware, het inzamelen en recycleren

Combell engageert zich het energieverbruik in de

van afgedankte producten en inzake ethische vragen

kantoren in Gent te beperken tot wat strikt noodzakelijk

rond arbeidsomstandigheden is er ruimte voor een

is voor een correcte werking (verlichting, verwarming

actief beleid.

en energieverbruik van het computerpark).

dient

te

worden

naar

Combell stapt in 2011 over naar e-invoicing, waarbij

Combell engageert zich tot het
uitbouwen van een duurzaam
aankoop-, gebruik-, hergebruiken recylagebeleid, toegepast
op alle producten en diensten
waarop we beroep doen,
gaande van IT-hardware en
data centers tot kantoor- en
informaticabenodigdheden zoals
papier en toner voor laserdrukkers.

facturen naar klanten gestuurd worden via e-mail.
Inzake mobiliteit bied de huidige locatie van de
Gentse kantoren beperkte alternatieven inzake woonwerkverkeer. Dit vormt een belangrijk aspect van een
toekomstig nieuwbouwproject. In de Combell car
policy wordt steeds de minst milieubelastende keuze
gemaakt binnen het aanbod van de wagenfabrikanten.
De keuzes gemaakt in de car policy worden vanuit dit
perspectief regelmatig bijgewerkt.

Als hostingbedrijf werkt Combell
samen met gespecialiseerde data
centers. Combell draagt hierbij
de verantwoordelijkheid voor de
uitbating van de gehuurde ruimte
en neemt sinds jaren initiatieven
om de milieu-impact van de
operaties te beperken.
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op het feitelijk stroomverbruik van de servers in het
data centers, met investeringen in nieuwe servers met
lager energieverbruik tot gevolg.
Combell gebruikt infrastructuur in twee Belgische data

Combell

past

Virtualisatie

is

virtualisatie
een

toe

techniek

waar

mogelijk.

waarbij

meerdere

centers : LCL in Diegem en InterXion in Zaventem.

besturingssystemen tegelijkertijd op eenzelfde server

Data center LCL in Diegem

draaien. De meeste toepassingen hebben geen

LCL beheert twee onafhankelijke data centers gelegen

behoefte aan alle werkcapaciteit van een individuele

in Diegem en in Antwerpen. De servers van Combell

server. Door het toepassen van virtualisatie zijn er

bevinden zich in Diegem, een vestiging waar LCL

dus minder servers nodig voor eenzelfde aantal

bij Nuon energie inkoopt die 100% opgewekt wordt

toepassingen.

uit duurzame, onuitputtelijke energiebronnen zoals

Cloud computing is een andere techniek waarbij de

wind- en kleinschalige waterkracht . Het data center

server deel uitmaakt van een netwerk van servers

werd voorzien van een groen dak van 700 m2 voor

die

isolatiedoeleinden en hergebruik van regenwater.

hun

capaciteit

bundelen.

Extra

geheugen,

processorkracht, opslag of bandbreedte kan ter

In de datacenters van LCL wordt gebruik gemaakt

beschikking worden gesteld vanuit de cloud. Het

van

bundelen van hardware zorgt voor een efficiënte

container principe”, ook wel “cold aisle containment”

benutting van de rekencapaciteit en garandeert tevens

genoemd, beperkt de doorstroom tussen de koude en

een optimale beschikbaarheid van de websites, e-mail

warme zones, waardoor de gekoelde lucht optimaal

diensten of andere applicaties.

benut wordt voor de koeling van de hardware en

Combell stimuleert klanten tot het kiezen voor lager

het energieverbuik noodzakelijk voor de koeling

energieverbruik door een tariefberekening gebaseerd

dus beperkt wordt. LCL stimuleert klanten tot het

koude

en

warme

gangen.

Het

“gesloten
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optimaal indelen van computer racks en het gebruik
van blanking panels die ze ter beschikking stellen van
klanten.
LCL hanteert milieucriteria bij elke nieuwe investering :
zo worden koelinstallaties die aan vernieuwing toe zijn
vervangen door minder milieubelastende systemen.
LCL besteed tevens aandacht aan de efficiëntie van de

volgens het “gesloten container principe”, het perfect

infrastructuur bij deellast, m.a.w. wanneer elektrische

luchtdicht maken en isoleren van de computerzalen en

systemen slechts gedeeltelijk belast zijn.

een alarmsysteem dat het verlies van gekoelde lucht

LCL zet de nodige stappen om de gedragscode

beperkt door het signaleren van deuren die niet tijdig

voor data centers van de Europese Commissie te

gesloten worden.

onderschrijven en start met het rapporteren van de

InterXion evalueert het plaatsen van zonnepanelen op

PUE (Power usage effectiveness) parameter. De PUE,

het dak van het data center.

ontwikkeld door The Green Grid, stelt de energie,
geleverd aan de servers, in verhouding tot het totale
energieverbruik van het data center, inclusief UPS en
koeling.

Data center InterXion in Zaventem
InterXion koopt sinds mei 2010 100% groene energie
voor het data center in Zaventem. Voor 2011 werd
een contract gesloten voor 100% groene energie met
Luminus .
InterXion

Combell engageert zich tot het beschikbaar stellen,
via Internet, van infrastructuur en diensten voor
informatietechnologie aan een zo groot mogelijk
aantal personen en organisaties. Combell doet dit

voerde

investeringen

uit

de

voorbije

jaren

een

die

energiebesparing

reeks

beogen,

waaronder een optimalisatie van de koelinstallaties,
het

Onze klanten

ombouwen

van

vrijstaande

computer

racks

onder meer door structureel vorm te geven aan het
dienstenaanbod : zo maakt het flexibele business
model

SaaS-Hosting

en

Enterprise-oplossingen

toegankelijk voor KMO’s, VZW’s en maatschappelijke
organisaties.

9

Combell wil een leidende rol spelen in de voorlichting
en de bewustmaking van particulieren en bedrijven
in de Benelux, door de toegang tot essentiële
Internetdiensten

te

vereenvoudigen.

Ook

met

tijdelijke promotieacties draagt Combell bij tot het
verlagen van de “digitale kloof” die ook bij Belgische
ondernemers bestaat. Om de online bedrijfsstrategie

en draagt dienstverlening, naast productkwaliteit,

van Belgische bedrijven een duwtje in de rug te geven

hoog in het vaandel. Combell wil hierbij beschikbaar

schenkt Combell bijvoorbeeld elke onderneming een

zijn voor de klant met 24/24 en 7/7 ondersteuning in

gratis domeinnaam gedurende één jaar.

de taal van de klant, via een gratis 0800 nummer (in
België en Nederland).

Combell wil duurzame relaties

Combell hanteert transparante contracten waarbij we

ontwikkelen met klanten. In onze

aan onze klanten expertise bieden die hen toelaat

dagelijkse dienstverlening beogen

bewuste en geïnformeerde aankoopbeslissingen te

we erkenning, door de klant, van de
meerwaarde die we bieden.

maken.
Voor de eigen promotie kiest Combell resoluut voor
eerlijke marketing.

Deze meerwaarde creëren we door een uitgesproken

De kwaliteit van de aangeboden diensten is voor

langetermijnvisie waarbij naar een optimale oplossing

Combell fundamenteel. Combell is sinds 2007 als

gezocht wordt voor de invulling van de behoefte van

een van de eerste Benelux hostingproviders in het

de klant met middelen die Combell toelaten een

bezit van het ISO 9001:2008 kwaliteitslabel. Combell

betrouwbare en stabiele partner te blijven door een

is gecertificeerd door SGS (www.sgs.com) voor de

gezond financieel beleid te voeren.

volgende activiteiten : Registratie en beheer van

Combell plaatst tegenover de vooroordelen die kunnen

domeinnamen, Shared hosting van e-mail, website,

bestaan inzake ontoereikende dienstverlening van

applicaties (op Linux en Windows platform), Managed

telefonische en elektronische help desks een duidelijk

dedicated hosting, Online backup diensten, Internet

engagement : de Combell klantenservice denkt mee

telecommunicatiediensten (online faxen ontvangen

met de huidige en toekomstige behoefte van de klant

en versturen), Co-location en Housing.

Foto © Beboy - Fotolia.com
Combell, Combell en het Combell your host on the internet logo zijn geregistreerde merken van Combell Group NV. Alle andere merken zijn eig

Onze planeet
verdient slimme IT.
Combell

gelooft

dat

IT

bedrijven

door

hun

capaciteit

tot

innovatie en de voorbeeldfunctie die ze vervullen naar een groot
consumentenpubliek een unieke bijdrage kunnen leveren tot een
duurzame wereld.
Combell engageert zicht tot het uitbouwen van een duurzaam aankoop-,
gebruik-, hergebruik- en recylagebeleid, toegepast op alle producten
en diensten waarop we beroep doen, gaande van IT-hardware en
data centers tot kantoor- en informaticabenodigdheden.

www.combell.com/nl/mvo
endom van de respectievelijke eigenaars. © Copyright Combell Group NV 2010. Alle rechten voorbehouden.
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Als hostingbedrijf erkent Combell het belang van
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
de consument en engageert zich tot het naleven
van de Belgische en de internationale wetgeving
inzake de bescherming van persoonsgegevens in alle
activiteiten.
Certificatie volgens de ISO 27001 standaard voor

Technologie en Informatika (VHTI) van de Katholieke

informatiebeveiliging is gepland voor 2011. De norm

Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) in Kortrijk

specificeert vereisten inzake de implementatie van

en de Hogeschool Gent

beveiligingsmaatregelen

informatie,

•

het ICT-coach initiatief van Unizo

gebruik makend van een formeel Information Security

•

de Internet opleidingen voor zelfstandigen en

Management System (ISMS).

KMO’s van de INTAC Internet Academy.

van

kritische

Maatschappelijke betrokkenheid
Combell
aan

speelt

een

actieve

gemeenschappen,

rol

onder

in

de

de

steun

vorm

van

samenwerkingsverbanden en ad-hoc acties, zowel in
België als buiten de landsgrenzen.

Combell geeft actieve steun aan user groups en
vakfederaties, waaronder PHPBenelux, de Federatie
van webontwikkelaars FeWeb en de Adobe user
group. In een constructieve wisselwerking delen we
onze IT-kennis en luisteren we naar de behoeften van
IT-professionals : informatie die we meenemen in onze

De Combell Academy stimuleert innovatie door
het aanbieden van gratis opleidingen voor klanten

eigen productontwikkeling.
Combell

stelt

regelmatig

IT-infrastructuur

ter

en werknemers, in onze eigen kantoren en andere

beschikking van humanitaire acties, zoals bijvoorbeeld

locaties.

Pakistan 12-12 van het Belgisch Consortium voor

Combell steunt de onderwijssector en initiatieven van

Noodhulpsituaties

privéorganisaties door het delen van IT-expertise. Zo

werkt hiertoe in samenwerkingsverband met de

leveren we onze bijdragen aan :

Gentse integrator Delius, waardoor bij noodsituaties

•

snel infrastructuur en dienstverlening kunnen bieden.

een jaarlijks gastcollege rond e-commerce bij

Syntra West
•

thematische

informatietechonologie

(http://www.1212.be/).

Combell

Als deel van het duurzaam aankoop-, gebruik-,
lezingen
bij

rond
het

nieuwe

departement

hergebruik- en recylagebeleid, kiest Combell voor fair
trade koffie, thee en suiker op de werkvloer.
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ecoFoundation stelt duurzame energieoplossingen
ter beschikking van maatschappelijke projecten in het
Zuiden. Als “Diamond Investor” ondersteunt Combell

Dankzij de campagne ‘Schenk een zonnecel’ kunnen

de start van ecoFoundation in het voorjaar van 2011.

ook Belgische particulieren, bedrijven en organisaties

Jaarlijks

met aandacht voor maatschappelijk verantwoord

steunt

Combell

tevens

een

specifiek

maatschappelijk project, waarbij we onze werknemers

ondernemen

actief

ecoFoundation overlegt welke kleinschalige projecten

betrekken

in

de

projectkeuze

en

de

aan

ecoFoundation

participeren.

ondersteuning door vrijwillige sponsoracties.

samen

Alle inkomsten uit de wervingsacties van Combell

gerealiseerd worden en zorgt voor de financiering, de

worden integraal aan het doel besteed.

installatie en het onderhoud van de gekozen duurzame

financiert

Combell

als

“Diamond

Daarnaast
Investor”

met

de

lokale

gemeenschappen

zullen

energieoplossing.

een belangrijk deel van de werkingskosten van

Voor de uitvoering en de rapportage van de projecten

ecoFoundation.

doet ecoFoundation een beroep op gevestigde
maatschappelijke organisaties, actief in het Zuiden.

ecoFoundation
ecoFoundation

stelt

energieoplossingen,
waterpompen,

Dat garandeert kwaliteit en optimale efficiëntie. Door
installaties
zoals

voor

duurzame

zonne-energie,

koeltechnieken,

solar

waterkracht,

thermische en geothermale energie, ter beschikking

zowel in het Zuiden als in eigen land te investeren
in

opleiding

en

sensibilisatie

gemeenschappen

er

elektriciteit en water.

autonoom

toegang

tot

duurzame

energieoplossingen, maakt ecoFoundation een reële
impact op lange termijn mogelijk.

van scholen, ziekenhuizen en andere maatschappelijke
projecten in het Zuiden. Daardoor krijgen lokale

over

www.ecofoundation.be/combell
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Onze grenzen reiken ver.
We spelen een actieve rol in de steun aan gemeenschappen, onder de vorm
van samenwerkingsverbanden en ad-hoc acties, zowel in België als buiten de
landsgrenzen.
Zo delen we onze IT-expertise met de onderwijssector en initiatieven van
privéorganisaties, stellen we regelmatig IT-infrastructuur ter beschikking van
humanitaire acties en zijn we “Diamond Investor” van ecoFoundation.
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