VISIONSCONNECTED EN MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO)
VisionsConnected maakt betrouwbaar en effectief samenwerken op afstand mogelijk voor organisaties in meer dan 100 landen wereldwijd. Onze
medewerkers zetten zich dagelijks voor de volle 100 procent in voor veilige en zorgeloze videocommunicatie met hoge kwaliteit. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is daarbij ons uitgangspunt. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
maatschappij, door aandacht te schenken aan People, Planet & Profit - ofwel aan de sociale, ecologische en economische factoren van ons bedrijf.

PEOPLE

■■

Inzet kennis om mensen en organisaties beter te laten
samenwerken
Het zit in ons DNA om actief mee te denken over hoe wij
mensen en organisaties beter kunnen laten samenwerken
met als uiteindelijke doel kostenbesparing en verbetering van
de kwaliteit en efficiëntie.

■■

Optimale balans tussen werk en privé
VisionsConnected vindt het belangrijk dat medewerkers
optimaal kunnen functioneren, zowel thuis als op het
werk. Daarom is iedereen onder andere uitgerust met
Unified Communications (UC)-oplossingen waardoor
onze medewerkers altijd en overal met elkaar kunnen
samenwerken.

■■

Ontwikkeling van medewerkers staat centraal
Tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken wordt gekeken
welke opleidingen en trainingen medewerkers nodig hebben
op individueel, team- en bedrijfsniveau. We kijken hierbij
naar zowel de competenties als de inhoudelijke kennis.

■■

Actieve werving en inzet van arbeidsgehandicapten
VisionsConnected werkt al enkele jaren actief samen
met Rentree om arbeidsgehandicapten in te zetten in
VisionsConnected en te begeleiden naar regulier werk. Op dit
moment zijn er een aantal arbeidsgehandicapten werkzaam
bij VisionsConnected, onder meer als fulltime conciërge
engineer.

PLANET

■■

Videoconferencing vermindert CO2-uitstoot
Dankzij de producten en diensten van VisionsConnected
hoeven onze klanten en eigen medewerkers minder te reizen
en kunnen ze files vermijden. Dit reduceert de CO2-uitstoot.

■■

Groene lease-auto’s
VisionsConnected streeft naar een groen wagenpark. Daarom
zijn nieuwe leaseauto’s hybride, plug-in hybride of elektrisch.
Inmiddels is bijna 80 procent van ons wagenpark groen.
Bij het kantoorgebouw van VisionsConnected zijn uiteraard
laadpunten aanwezig.

■■

■■

■■

Energiezuinig kantoorgebouw
Het hoofdkantoor van VisionsConnected is gehuisvest in
het ‘Bèta Building’ in Amsterdam en daar is bewust voor
gekozen vanwege de centrale ligging, goede bereikbaarheid
met het OV en het energielabel van het gebouw. Het gebouw
heeft een energielabel A door slimme zonweringen en
energiezuinige verwarming en koeling.

■■

Partners en MVO
Bij de selectie van haar partners kijkt VisionsConnected
kritisch naar het MVO-beleid van de betreffende partner. Een
van onze belangrijkste partners, Cisco, heeft zelf een actief
MVO-beleid en speelt een betrokken rol in de ontwikkeling
van een gedragscode voor leveranciers binnen de ICT-

Stimuleren gebruik Openbaar Vervoer (OV)
Het hoofdkantoor van VisionsConnected bevindt zich op
loopafstand van het station, ook is er een bushalte voor de
deur van het gebouw. Reizen met het OV wordt voor alle
medewerkers volledig vergoed.

PROFIT

Vrijwillige inzet voor maatschappelijke initiatieven
VisionsConnected is een gezonde, succesvolle organisatie.
Wij vinden het belangrijk ons succes te gebruiken om
de maatschappij te ondersteunen. Zo nemen wij samen
met onze partners deel aan diverse maatschappelijke
initiatieven, waaronder Girlsday, een wereldwijd initiatief
om de instroom van meiden in IT- en technische studies te
stimuleren. Daarnaast zijn wij trots op onze betrokkenheid
bij het opzetten van een initiatief waarbij videoconferencing
wordt ingezet om, als dat nog niet gedaan wordt,
televisieprogramma’s live te voorzien van een doventolk.

industrie.

■■

Groene investeerders van VisionsConnected
Start Green Venture Capital is een onderneming die
investeert in ondernemers en ondernemingen die
innovatieve, duurzame technologieën of producten op de
markt zetten. VisionsConnected is een van de partijen waarin
zij hun vertrouwen hebben uitgesproken als het gaat om het
waarmaken van onze duurzame ambities.

VISIONSCONNECTED: CHANGE THE WAY PEOPLE COLLABORATE
VisionsConnected, opgericht in 2007 met de visie dat video en
unified communication de manier van samenwerken tussen mensen
kan veranderen en verbeteren, is marktleider op het gebied van
schaalbare videoconferencing-diensten, in de cloud of on premise.
En onderscheidt zich van de concurrentie door zijn specialisme
en verregaande kennis op het gebied van videoconferencing,
een compleet aanbod van diensten die het totale spectrum van
videoconferencing beslaan en een hoge innovatiekracht. Dit
laatste betekent dat er indien nodig oplossingen geleverd worden
aan de hand van specifieke wensen en behoeften van de klant.
VisionsConnected investeert sinds de oprichting in duurzame
klantrelaties wat zich vertaalt in een hoge klantloyaliteit en
goede klantenbinding. En onderscheidt zich met een zeer snelle
implementatie waar ook ter wereld binnen 30 dagen.
Inmiddels is VisionsConnected uitgegroeid tot een bedrijf met
bijna 50 medewerkers en ondersteunen wij klanten in meer
dan 100 landen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.
Daarnaast hebben we vestigingen in België en Luxemburg,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Verenigde
Arabische Emiraten. Nieuwe vestigingen worden binnenkort
geopend in Frankrijk en Zwitserland.

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen de manier
waarop mensen samenwerken te verbeteren? Neem dan contact
op met een van onze specialisten via visionsconnected.nl

VISIONSCONNECTED NETHERLANDS/HQ
Bezoekadres
Naritaweg 114
1043 CA Amsterdam
The Netherlands

Postadres
P.O. Box 59352
1040 KJ Amsterdam
The Netherlands

Telefoonnummer
+31 (0)20 618 86 28
Fax
+31 (0)20 618 83 25

visionsconnected.nl

