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“Onze nadruk op ESG-maatregelen 
(Environmental, Social & Governance) 
heeft er niet alleen voor gezorgd dat 
we onze bedrijfsdoelstellingen hebben 
bereikt, maar ook dat we een positief 
resultaat hebben behaald voor al onze 
stakeholders.”

Bij Dell Technologies zien we een toekomst 
die de menselijke vooruitgang stimuleert, een 
toekomst die zowel zakelijke als maatschappelijke 
voordelen biedt voor iedereen. We stimuleren 
innovatie, partnerschappen en technologie die 
mensen kansen bieden, de impact op het milieu 
verminderen en vertrouwen opbouwen.

Dankzij onze klanten en partners was het 
afgelopen jaar een van de beste ooit in de 
geschiedenis van Dell. En onze nadruk op 
ESG-maatregelen (Environmental, Social & 
Governance) heeft er niet alleen voor gezorgd 
dat we onze bedrijfsdoelstellingen hebben bereikt, 
maar ook dat we een positief resultaat hebben 
behaald voor al onze belanghebbenden.

Dit rapport toont onze vooruitgang bij het behalen 
van onze ambitieuze doelstellingen voor 2030. 
Er is nog veel werk te doen, en terwijl we onze 
innovatieve spirit en doelgerichte bedrijfscultuur 

richten op de uitdagingen die nog voor ons liggen, 
ben ik bijzonder trots op wat we al hebben bereikt:

• We hebben ons aangesloten bij andere 
leden van de Business Roundtable and 
Information Technology Industry Council ter 
ondersteuning van het opnieuw toetreden tot 
de klimaatovereenkomst van Parijs.

• We komen onze belofte na om tegen 2050 
“net zero” broeikasgasemissies in onze hele 
waardeketen te bereiken. 

• Voor de 10e keer is Dell Technologies 
door Ethisphere® vermeld in hun lijst met 
World’s Most Ethical Companies®.

• En voor het 18e opeenvolgende jaar heeft de 
Human Rights Campaign Foundation ons de 
perfecte score gegeven op hun Corporate 
Equality Index, waarmee de beste werkplek  
voor LGBTQ+ gelijkheid wordt erkend.

En we zijn zeker niet van plan om hier te stoppen. 
We richten ons op een positieve impact voor 
de planeet en alle mensen door het optimaal 
toepassen van twee unieke krachtbronnen: 
menselijke inspiratie en technologische innovatie. 

Ik ben verheugd om onze vooruitgang, hét doel 
van ons handelen, via dit rapport met u te delen.

BERICHT VAN MICHAEL DELL

Michael Dell
Chairman en CEO 
Dell Technologies

18e opeenvolgende jaar

De Human Rights Campaign Foundation 
heeft ons de perfecte score gegeven op 
de Corporate Equality Index

Ik geloof dat de toekomst is wat wij 
ervan maken
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 33,9%

Van alle teamleden en 28,2% van onze 
leidinggevenden identificeert zich wereldwijd 
als vrouw

 15,4%

Van alle teamleden en 12,2% van onze leidinggevenden 
inde VS identificeert zich als Afro-Amerikaans of  
Latijns-Amerikaans

 99,6%

Van onze teamleden heeft de Be the Change-cursus 
voltooit. Deze is gericht op inzichten in onderwerpen 
met betrekking tot inclusiviteit

 47%

Van onze teamleden zijn lid van minimaal één ERG 
(Employee Resource Group)

 10x
Erkend als een van de bedrijven in de lijst met 
World's Most Ethical Companies® door het 
Ethisphere® Institute

 1
Gecentraliseerde locatie voor klanten om meer te weten  
te komen over ons privacybeleid en werkwijzen

 3
Mechanismen voor mensen om zich uit te spreken  
en een probleem te melden 

 100%

Werknemers die hebben ingestemd met de 
Dell Technologies Code of Conduct

 179,8 miljoen
Kilo aan duurzame materialen in onze producten 
en verpakkingen

 82%

Toename aan opgewekte elektriciteit door lokale 
zonnepaneelinstallaties in vergelijking met FY20 

 55%

Elektriciteit in alle Dell Technologies-faciliteiten uit 
hernieuwbare bronnen

 90,2%

Aan verpakkingen in ons gehele productportfolio is 
gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen

 26%

Stijging (jaar-op-jaar) van het percentage aan verkochte 
producten dat wordt teruggenomen voor hergebruik 
of recycling

De belangrijkste cijfers

 159.742.242
Mensen hebben geprofiteerd van onze 
strategische donatie- en vrijwilligersprogramma's

 18.000+

Non-profitorganisaties zijn ondersteund door bijdragen 
en vrijwilligerswerk 

 222
Non-profitorganisaties zijn ondersteund bij hun  
digitale transformatietraject

 135 miljoen
Personen doen mee met ons Digital Lifecare-
programma in India
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Verhalen over belangrijke vooruitgang

Investering in circulaire 
innovatie
Het feit dat we minder natuurlijke bronnen 
gebruiken en de toenemende zorgen over 
elektronisch afval aanpakken, vormen belangrijke 
punten voor onze belanghebbenden en zijn van 
cruciaal belang voor de toekomst van ons bedrijf. 
In FY22 onthulde Dell Technologies “Concept 
Luna” als prototype om als inspiratiebron te 
dienen voor toekomstig duurzaam laptopontwerp. 
Ook werden hier allerlei revolutionaire ideeën 
verkend om componenten gemakkelijk 
toegankelijk, vervangbaar en herbruikbaar 
te maken. Concept Luna was gestart om te 
testen wat allemaal mogelijk zou zijn, als alle 
ontwerpideeën werden gerealiseerd. In dat 
geval zou de totale koolstofvoetafdruk van een 
product ongeveer 50% kleiner worden dan een 
vergelijkbare Dell-laptop in het portfolio destijds. 

We pleiten voor volledig nieuwe 
manieren van werken
Dell is al meer dan tien jaar toonaangevend op het 
gebied van flexibel werken. We geven prioriteit 
aan resultaten en het leggen van verbindingen, 
zodat alle teamleden goede resultaten kunnen 
behalen en toegang krijgen tot kansen. In FY22 
hebben we gezien dat werken op afstand helpt 
om het speelveld gelijk te trekken en dat 90% van 
onze teamleden hybride of volledig op afstand wil 
blijven werken. In onze visie voor werken in een 
hybride omgeving zijn cultuur, verbondenheid en 
carrièregroei van vitaal belang. We blijven geloven 
dat werk resultaatgebonden is, en niet te maken 
heeft met vaste tijdstippen of vaste locaties. 
Technologie maakt samenwerking, verbinding 
en productiviteit van teamleden mogelijk, terwijl 
cultuur en begeleiding onze mensen en ons bedrijf 
helpen om zich te ontplooien.

Bevorderen van digitale inclusie
Solar Learning Labs vormen een krachtige motor 
achter digitale inclusie. Tot op heden zijn hierdoor 
meer dan 34.000 studenten geholpen en hebben 
ze kennis gemaakt met wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM) en met de 
economische kansen die technologie hun kan 
bieden. Dit jaar heeft Dell deze leerlaboratoria 
omgezet naar ons Solar Community Hubs-
programma en bieden we de gemeenschap 
een bredere ondersteuning dan alleen 
onderwijs. Afhankelijk van de behoeften van de 
gemeenschap, werken we samen met lokale 
partners om toegang te bieden tot water en 
elektriciteit, gezondheidszorg en/of het behoud 
van biodiversiteit, zoals het geval is met de Solar 
Community Hub in het programma voor het 
Amazone regengebied, dat in juli 2021 is gestart.

Innovatieve tools
Steeds meer toezichthouders verwachten ook dat 
bedrijven specifieke teams hebben toegewezen 
voor ethische kwesties en naleving bij gebruik 
van data-analytics. Een manier waarop we aan 
deze behoefte voldoen, is met Dell Image Analysis 
(DIA), een fraudepreventietool die afbeeldingen 
analyseert om vervalsing op metadataniveau 
te detecteren. Onze teams gebruiken DIA om 
te bevestigen dat foto's van promotionele 
en andere marketingevenementen die door 
derden zijn ingediend ook werkelijk laten zien 
wat heeft plaatsgevonden, inclusief datums, 
locatie en de nauwkeurigheid van geclaimde 
uitgavepatronen. DIA gebruikt de feedback van 
programmeurs en machine-learning technologie 
om deze nauwkeurigheid in de loop van de tijd te 
verbeteren. Sinds de implementatie van DIA  
heeft Dell jaarlijks meerdere miljoenen dollars aan 
fraudeverlies voorkomen.
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AANVULLENDE DOELEN MET IMPACT 

• Uiterlijk 2050 bereiken we net zero broeikasgasuitstoot  
bij Scopes 1, 2 en 3.

• We verminderen broeikasgasemissies voor Scopes  
1 en 2 met 50% in 2030.

• Uiterlijk in 2030 zal 75% van onze elektriciteit 
afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen bij alle 
productievestigingen van Dell Technologies, en dit 
verhogen we tot 100% in 2040.

• We werken samen met onze directe leveranciers van 
materialen om een wetenschappelijk verantwoord doel 
voor vermindering van broeikasgasemissies van 60% te 
bereiken per eenheid aan inkomsten in 2030.

• We stimuleren verbeteringen in duurzaamheid op onze 
werkplekken van nu tot 2030.

• Elk jaar tot aan 2030 leveren we doorlopende inspan-
ningen om werkomstandigheden te creëren waar 
mensen zich goed voelen.

• Elk jaar tot aan 2030 bieden we ontwikkelingsmogelijk-
heden voor vaardigheden waarmee medewerkers in 
onze leveringsketen klaar zullen zijn voor de toekomst.

• Elk jaar tot aan 2030 zijn we betrokken bij de mensen die 
onze producten maken.

AANVULLENDE DOELEN MET IMPACT 

• Uiterlijk in 2030 zal 25% van ons personeel in de V.S. 
en 15% van onze leidinggevenden in de V.S. bestaan uit 
mensen die zich identificeren als Afro-Amerikaans of 
Latijns-Amerikaans.

• Elk jaar tot aan 2030 zal 90% van onze medewerkers 
hun werk zinvol vinden.

• Uiterlijk in 2030 zal 50% van onze medewerkers 
deelnemen aan Employee Resource Groups om sociale 
impact te stimuleren.

• Elk jaar tot aan 2030 zal 75% van onze medewerkers 
hun leidinggevende inspirerend vinden.

• Uiterlijk in 2030 zal 95% van onze medewerkers 
deelnemen aan basiscursussen over belangrijke thema's 
als onbewuste vooroordelen, intimidatie, micro-agressie 
en privilege.

AANVULLENDE DOELEN MET IMPACT 

• Elk jaar tot aan 2030 zal 50% van de mensen die in 
hun kracht zijn gezet door onze maatschappelijke en 
onderwijsgerelateerde initiatieven, zich identificeren als 
meisjes, vrouwen of ondervertegenwoordigde groepen.

• Uiterlijk in 2030 gebruiken we onze deskundigheid 
en technologie om 1000 non-profitpartners te helpen 
bij hun digitale transformatie zodat ze hun lokale 
gemeenschappen beter van dienst kunnen zijn.

• Elk jaar tot aan 2030 neemt 75% van onze medewerkers 
deel aan donaties of vrijwilligerswerk in hun lokale 
gemeenschappen.

AANVULLENDE DOELEN MET IMPACT

• Elk jaar tot aan 2030 zal 100% van onze medewerkers 
zich houden aan onze waarden.

• Uiterlijk in 2030 zal 100% van de partners waarmee wij 
zaken doen, zich houden aan onze waarden.

Onze doelen voor 2030 en daarna

 CULTUUR VAN INCLUSIVITEIT

Moonshot-doel

Uiterlijk in 2030 zal 50% van onze wereldwijde 
werknemers en 40% van ons wereldwijde 
leidersteam bestaan uit personen die zich als 
vrouw identificeren.

 LEVENS TRANSFORMEREN

Moonshot-doel

Met onze technologie en schaalgrootte, kunnen 
we in 2030 duurzame resultaten boeken voor de 
gezondheid en onderwijs van 1 miljard mensen door 
initiatieven die zijn gericht op digitale inclusie.

 ETHIEK  EN PRIVACY HOOG IN HET 
VAANDEL

Moonshot-doel

In 2030 zullen onze gegevenscontroleprocessen 
volledig zijn geautomatiseerd, waardoor het 
voor onze klanten nog makkelijker wordt om hun 
persoonsgegevens te beheren.

 DUURZAAMHEID STIMULEREN

Moonshot-doel

Uiterlijk in 2030 zullen we voor elk product dat een 
klant koopt, een gelijkwaardig product hergebruiken 
of recyclen. 100% van onze verpakkingen wordt 
gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal. 
Meer dan de helft van onze productinhoud wordt 
gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

Met ons plan zetten we onze volgende gedurfde stap in de richting van een positieve impact voor mens en planeet. 
Aan de hand van deze doelen zullen we onze strategieën vormgeven voor de impact die we willen hebben in de 
volgende tien jaar.
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Duurzaamheid 
stimuleren

We hebben de 
verantwoordelijkheid 
om onze planeet te 
beschermen.

We werken samen met onze 
klanten, partners, leveranciers 
en gemeenschappen om een 
duidelijke impact te maken op 
de meest urgente milieukwesties. 
Dankzij de kracht en schaal van 
onze wereldwijde leveringsketen 
kunnen we de lat heel hoog leggen 
voor duurzaamheid en een ethische 
werkwijze. Daarmee nemen we alle 
verantwoordelijkheid voor onze 
acties, en brengen we waar mogelijk 
verbeteringen aan.

Grensverleggende innovatie
Als we grote stappen willen zetten op het gebied van 
klimaatverandering en circulaire economie, moeten we 
de grenzen van innovatie verleggen. Onze Experience 
Innovation Group vormt de drijvende kracht achter 
een ambitieuze workflow voor het ontdekken en 
testen van nieuwe, revolutionaire ontwerpideeën en 
gebruikerservaringen. Dit zijn ideeën die de impact 
op het milieu kunnen minimaliseren en waarmee we 
emissies op grote schaal kunnen verminderen: voor 
onszelf en onze klanten.

WAT WE HEBBEN BEREIKT

• In FY22 hebben we 25 miljoen kilo aan duurzame 
materialen toegepast in onze producten. Door te 
investeren in onderzoek en gebruik te maken van 
de innovatieve kracht van onze leveringsketen, 
is het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare 
materialen, zoals teruggewonnen koolstofvezel en 
bioplastics, toegenomen. 

• In FY22 is 90,2% van de verpakkingen in ons 
productportfolio gemaakt met gerecyclede of 
hernieuwbare materialen. We gebruiken ruim 
100.000 kilo oceaanplastic in onze verpakkingen, 
waardoor we onze belofte inzake de Sustainable 
Development Goal 14 van de Verenigde Naties 
om ons jaarlijkse gebruik van oceaanplastic tegen 
2025te vertienvoudigen, zijn nagekomen. Let wel: 
dit is vier jaar eerder dan gepland.

• In FY22 was meer dan 55% van de wereldwijde 
elektriciteit in onze faciliteiten afkomstig van 
hernieuwbare bronnen. De elektriciteit die werd 
opgewekt met zonnepaneelinstallaties op locatie 
steeg met 82% in vergelijking met FY20.

• We zagen een stijging van 26% op jaarbasis 
in het percentage verkochte producten dat is 
teruggenomen voor hergebruik of recycling. We 
hebben nieuwe manieren gelanceerd om individuen, 
partners en bedrijven te betrekken bij het inleveren 
van de technologie die ze niet meer gebruiken. Zo 
ondersteunen we ons doel om zo veel mogelijk van  
wat we produceren, ook te hergebruiken of te recyclen.

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

• We werken er hard aan om een van onze grootste 
emissiecategorieën binnen Scope 3 aan te pakken, 
en hebben een nieuw doel voor 2030 aangekondigd 
om de koolstofemissies in verband met het gebruik 
van verkochte producten te verminderen.

• We versnellen de herwinning van niet-gebruikte 
technologie voor revisie en hergebruik door onze 
terugnameservices op te schalen. Het verlengen 
van de levensduur van producten en materialen is 
een van onze belangrijkste prioriteiten.
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Cultivering van 
inclusiviteit

Bij Dell Technologies 
hechten we waarde aan 
diversiteit van gedachten 
en ervaring

Dell Technologies bestaat uit 
kleurrijke teams waar diversiteit in 
gedachten en in ervaringen wordt 
gewaardeerd, zodat we innovatieve 
technologieën kunnen creëren die de 
menselijke vooruitgang stimuleren. 
We staan als een blok achter onze 
toewijding aan gelijkheid, vertrouwen 
en belangenbehartiging voor elkaar, 
omdat we geloven dat iedereen 
toegang verdient tot kansen, een 
goede werk-privébalans en zinvol 
werk, maar ook tot verbinding met 
de wereld om ons heen, respect en 
vooral tot inclusiviteit.

WAT WE HEBBEN BEREIKT

• Een grootschaligere toepassing van onze 
wervings- en educatieve programma's die zijn 
gericht op ondervertegenwoordigde groepen, en 
van onze innovatieve wervingsprogramma's en 
partnerschappen. We zijn gericht op het verbreden 
van ons bereik om ervoor te zorgen dat we talent 
betrekken op de locaties waar ze wonen. 

• We hebben onze teamledengemeenschap versterkt 
om betrokkenheid en samenwerking te stimuleren. 
We leggen wereldwijd contacten via onze 
ERG's (Employee Resource Groups), onze CDI-
ambassadeurs (Culture, Diversity & Inclusion) en 
onze CD&I-comités.

• Inclusie wordt bevorderd door middel van educatie 
en bewustzijn, en al onze teamleden wonen 
jaarlijks een basiscursus bij over de principes en 
werkwijzen voor inclusiviteit. We bieden ook kansen, 
hulpmiddelen en bronnen om inclusieve gesprekken 
voor teamleden en leiders aan te moedigen.

• Onze leiders zijn goed uitgerust om een cultuur te 
creëren waarin onze mensen zich gesterkt voelen 
om te presteren, een balans ervaren tussen werk en 
wie ze zijn, en om contact te leggen met de mensen 
om hen heen en ze te accepteren voor wie ze zijn. 
Onze leiderschapsprincipes stellen verwachtingen 
voor het verdedigen van gelijkheid, het waarderen 
van verschillende achtergronden en het vieren van 
unieke perspectieven.

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

• We hebben vooruitgang geboekt, maar we weten 
dat we in de huidige mondiale omgeving scherp 
gefocust moeten blijven op het bevorderen van een 
inclusieve cultuur. De “Great Reshuffle” die in de hele 
sector plaatsvindt, biedt ons de mogelijkheid om 
nieuw talent aan te trekken en ons tegelijkertijd te 
concentreren op het behoud van ons huidige talent. 

Onze teamleden vormen onze 
grootste kracht
“We streven naar een cultuur die het unieke 
karakter van onze mensen omarmt en ze in staat 
stelt om hun volledige potentieel te bereiken, waar 
ze volledig zichzelf kunnen zijn en hun beste werk 
kunnen doen. Het maakt niet uit wie ze zijn, hoe 
ze eruitzien of wat hun achtergrond is.” – Vanice 
Hayes, Chief Culture Diversity & Inclusion Officer
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Levens 
transformeren

Bij Dell Technologies 
hebben we altijd geloofd in 
de kracht van technologie 
om de grootste uitdagingen 
voor de samenleving op 
te lossen

Sinds het begin hebben we ons 
gericht op het betaalbaar en 
toegankelijk maken van technologie 
voor iedereen. Als wereldleider 
hebben we onbegrensde 
mogelijkheden om levens te 
transformeren. Wanneer we 
onze schaal, portfolio en partner-
schappen toepassen kunnen we 
een digitaal inclusieve toekomst 
creëren waarin iedereen zijn 
volledige potentieel kan realiseren.

WAT WE HEBBEN BEREIKT

• Sinds 2013 hebben we bijna 160 miljoen mensen 
bereikt door middel van strategische bijdragen, 
vrijwilligerswerk en onze initiatieven voor sociale 
innovatie. Dell heeft hiervoor samengewerkt met 
non-profitorganisaties, zodat we regio's kunnen 
targeten waar digitale toegang het meest nodig 
is. Ook hebben we dankzij de tijd, expertise en 
passie van onze teamleden een groot aantal 
non-profitorganisaties getransformeerd en 
gemeenschappen laten bloeien. 

• Onze Digital LifeCare-technologieoplossing bood 
ondersteuning voor het programma van de Indiase 
overheid voor het screenen en beheren van niet-
overdraagbare ziekten, zodat vanaf december 2021 
meer dan 135 miljoen personen zijn ingeschreven 
in het systeem. Daarnaast zijn meer dan 94.000 
zorgprofessionals getraind door onze partner 
Tata Trusts. 

• In 2021 hebben we ons Solar Learning Labs-
programma opgenomen in Solar Community Hubs. 
Hierdoor is de voetafdruk verdubbeld en zijn de 
beschikbare services voor elke hub uitgebreid. 
Tot op heden heeft dit project meer dan 114.000 
mensen geholpen en toegang geboden tot digitale 
technologie en de bijbehorende services.

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

• We breiden het wereldwijde bereik van ons Tech Pro 
Bono-programma uit om ervoor te zorgen dat we 
non-profitorganisaties over de hele wereld kunnen 
helpen bij hun digitale transformatie.

• We zorgen dat onze teamleden nog meer 
vrijwilligerswerk kunnen doen, ongeacht waar 
ze werken.

• We werken samen met andere organisaties die 
digitale inclusie stimuleren om gemeenschappen 
in nood nog beter te kunnen helpen.

Partnerverbanden die het 
verschilmaken 
We werken samen met UNICEF USA aan Giga, een gezamenlijk 
initiatief van UNICEF en de International Telecommunication 
Union (ITU), om een wereldwijde kaart te maken waarop 
de internettoegang van elke school in realtime wordt 
weergegeven. Zo kunnen we modellen maken voor innovatieve 
financiering en kansen creëren voor connectiviteit.
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WAT WE HEBBEN BEREIKT

• We hebben een aantal mechanismen verbeterd, 
zodat ethische problemen nu vertrouwelijk kunnen 
worden gemeld. Als extra optie binnen het Speak 
Up-programma is nu ook een QR-code toegevoegd. 
Bij het melden van een probleem kunnen teamleden, 
contractanten, derden en anderen kiezen uit 
meerdere talen en hun feedback anoniem indienen. 

• Tijdens de pandemie hebben bedrijven en 
overheidsinstanties de volksgezondheid moeten 
beschermen en tegelijkertijd persoonlijke gegevens 
moeten beschermen. We hebben samengewerkt 
met ServiceNow om te voldoen aan de privacy- 
en beveiligingsvereisten voor het bijhouden van 
vaccinaties voor Dell faciliteiten. Ook samengewerkt 
met Intel en Leidos® om een veilige oplossing te 
maken voor het traceren van contacten voor de 
Centers for Disease Control and Prevention.

• We zijn het nieuwe Privacy Trust Center van 
Dell gestart als onze centrale locatie voor 
klanten om meer te weten te komen over onze 
privacypraktijken en de levenscyclus van gegevens. 
Hier kunnen ze ook hun privacydashboard bekijken 
en privacyverzoeken indienen. Ga naar het 
Privacy Trust Center voor meer informatie en een 
videorondleiding.

KIJKEND NAAR DE TOEKOMST

• We gebruiken onze digitale expertise om andere 
organisaties op te leiden en te laten zien hoe hun 
bedrijfsfuncties voor ethiek en privacy kunnen 
worden verbeterd met een innovatieve aanpak.

• Doorgaan met het evalueren van onze directe 
partners om te zorgen dat we potentiële kwesties 
op het gebied van ethiek en privacy proactief en 
tijdig voor nader onderzoek kunnen markeren.

Ethiek en 
privacy

Ethiek en privacy zijn 
essentieel voor het 
opbouwen van vertrouwen, 
het handhaven van 
integriteit en het leggen 
van een basis voor een 
positieve sociale impact

We verankeren onze ethische 
cultuur en waarden in de manier 
waarop we zaken doen, niet omdat 
we dat moeten doen, maar omdat 
dit het juiste is om te doen.

Eenvoudige mobiele toegang bieden 
tot ethische hulpmiddelen en training
Het hart van onze digitale suite wordt gevormd door de 
My Ethics-app. Hiermee kunnen teamleden toegewezen 
training voltooien, de Dell Technologies Code of Conduct 
bekijken en overal en op elk mobiel apparaat naadloos 
de “Speak Up”-optie gebruiken, waar Dell Technologies 
teamleden zich ook bevinden. Onze bekroonde cursus 
Standing Strong Together: Confronting Racial Inequity 
is te vinden in de My Ethics-app. 
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Door dit rapport en andere rapporten blijven we ons richten 
op onze langdurige betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van onze ESG-strategie en -initiatieven.
We moeten innoveren en ons blijven ontwikkelen om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, aan te pakken, maar het is niet alleen onze reis. 
We verwelkomen ideeën en partnerschappen en we hopen dat u zich bij ons aansluit om de maatschappelijke vooruitgang voor iedereen te stimuleren.

Ga naar Dell.com/ESG voor meer informatie.

http://dell.com/ESG
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