Fact Sheet over Fairphone
Wat is Fairphone?
Fairphone
is
een
maatschappelijk
verantwoorde
onderneming die een beweging op gang brengt voor
eerlijkere elektronica. Wij openen productieketens om inzicht
te krijgen in de manier waarop dingen gemaakt worden en
om een hechtere band te creëren tussen mensen en hun
producten.
Wij hebben de Fairphone ontwikkeld als hulpmiddel om een
veel groter verhaal te kunnen vertellen. Via onze telefoon
kunnen wij productiesystemen blootleggen, uitdagingen en
problemen aanpakken en een discussie bevorderen over
wat echt eerlijk is. Wij hebben een positieve invloed op de
hele waardeketen, van mijnbouw en ontwerp tot productie
en levenscyclus, en tegelijkertijd vergroten wij de markt voor
producten waarbij ethische waarden vooropstaan. Samen
met onze achterban, veranderen wij de manier waarop
producten worden gemaakt.

Hoe en wanneer is
Fairphone begonnen?
Fairphone begon in 2010 als een project van Waag Society,
Action Aid en Schrijf-Schrijf om het bewustzijn te vergroten
over conflictmineralen in consumentenelektronica en over
de oorlogen die worden bekostigd door de mijnbouw in de
Democratische Republiek Congo. Fairphone was drie jaar
lang een campagne en onderzoeksinitiatief, totdat in 2013
officieel de maatschappelijk verantwoorde onderneming
Fairphone werd opgericht om het bereik van onze doelen te
vergroten. Door zelf een smartphone te maken, gebruiken wij
een commerciële strategie om onze maatschappelijke impact
te maximaliseren: van het aanschaffen van grondstoffen
voor de productie tot en met distributie en recycling.

Wat zijn de belangrijkste gebieden waarop
Fairphone in sociaal opzicht invloed uitoefent?

MIJNBOUW

ONTWERP

PRODUCTIE

Wij willen materialen en grondstoffen
gebruiken die niet ten goede
komen aan gewapende milities,
maar bijdragen aan de plaatselijke
economie. Wij beginnen met
conflictvrije mineralen uit de
Democratische Republiek Congo.

Wij richten ons op duurzaamheid
en repareerbaarheid om daarmee
de gebruiksduur van de telefoon te
verlengen en kopers meer invloed te
geven op hun producten.

Fabrieksmedewerkers hebben
recht op een eerlijk loon,
veilige werkomstandigheden
en mogelijkheden om via
vertegenwoordigers invloed op de
bedrijfsvoering uit te oefenen. Wij
werken nauw samen met fabrikanten
die willen investeren in het welzijn
van hun medewerkers.

LEVENCYCLUS

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

Wij kijken naar de volledige cyclus
van mobiele telefoons: gebruik,
hergebruik en veilige recycling.

Wij werken aan een nieuwe economie
waarin sociale waarden voorop staan.
Door transparant te opereren en het
verhaal van Fairphone te vertellen,
helpen wij consumenten weloverwogen
beslissingen te nemen over wat ze kopen.
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Waarom hebben we een
telefoon nodig die ethisch is
geproduceerd?
Ons uitgangspunt is dat er over het algemeen meer ethisch
geproduceerde producten moeten komen. Wij besloten ons
te richten op telefoons omdat ze overal voorkomen – bijna
iedereen heeft er een of gebruikt er regelmatig een. De
Fairphone is een telefoon die een verhaal vertelt en die als
krachtig symbool kan worden gebruikt voor de complexe
productieketen. De telefoon is onze leidraad bij het stapvoor-stap ontsluiten van de processen achter de productie
en bij onze ambitie om maatschappelijke waarden voorop te
stellen. Wij willen de relatie tussen mensen en hun producten
veranderen en bijdragen aan een economie waarin andere
waarden gelden. Onze telefoon is daar slechts één resultaat
van.

Is Fairphone de eerste eerlijke
mobiele telefoon?
Het antwoord is kort: nee. Als maatschappelijk verantwoorde
onderneming is ons doel sociale impact te creëren door
middel van een duurzaam business model. De Fairphone is
nog lang niet ‘fair’, maar wel een eerste stap in die richting. Er
zijn letterlijk duizenden maatschappelijke - en milieuaspecten
die bij de productie van smartphones verbeterd kunnen
worden. Wij hebben interventies gedefinieerd om stap-voorstap een aantal van die aspecten aan te pakken. Ze kunnen
niet allemaal tegelijk worden behandeld, en sommige doelen
zijn op dit moment gewoon niet te realiseren.
Wij willen volledig transparant zijn in al onze stappen, ook op
gebieden waar wij nog geen vooruitgang hebben geboekt.
Onderdeel van ons doel is om discussie te stimuleren
over wat eerlijk is. Aangezien de definitie van ‘eerlijk’ van
persoon tot persoon verschilt, is een 100% eerlijke telefoon
niet haalbaar. Het is daarentegen zeker mogelijk producten
eerlijker en rechtvaardiger te maken dan nu het geval is.
Bekijk voor meer informatie over de stappen die we al hebben
genomen naar onze road map.

Fairphone in een oogopslag

Begonnen als een
campagne binnen Waag
Society in 2010.
Geregistreerd als
onafhankelijke sociale
onderneming in 2013.

Gesteund door een enthousiaste
gemeenschap van Fairphone
eigenaren, 110.000+ fans op
Facebook, 26.000+ mensen die ons
volgen op Twitter en 45.000+
abonnees van onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken een smartphone
als een apparaat dat een groter
verhaal ondersteunt, om
klanten meer binding te geven
met hun producten en te laten
zien hoe deze tot stand komen.

100.000
Fairphones verkocht.

Gevestigd in Amsterdam,
Nederland.

50+ teamleden
met 20 nationaliteiten
en 17 talen.
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Waarom heeft Fairphone
besloten om de Fairphone 2
te ontwikkelen?
Dankzij de succesvolle productie en verkoop van de eerste
Fairphone is het benodigde financiële fundament gelegd om
onze ambities op het gebied van eerlijkheid op grotere schaal
te verwezenlijken. In 2014 hebben wij besloten te investeren
in een volledig origineel ontwerp voor onze nieuwe telefoon,
met bijzondere aandacht voor een langere levensduur
van onze producten en een grotere transparantie van de
productieketen.
Deze ontwerpmethode vergroot onze mogelijkheden om
onze (sub)leveranciers te selecteren en leidt tot hechtere
relaties met degenen die onze doelstellingen delen. Het
produceren van de Fairphone 2 is de volgende stap om
de projecten die wij met de eerste telefoon zijn begonnen,
verder te ontwikkelen, met onder meer het gebruik van
conflictvrij tin en tantalium en de financiering van een door
werknemers beheerd welzijnsfonds, als ook het bijdragen
aan uiteenlopende nieuwe projecten in de hele waardeketen.
Door de inventieve modulaire architectuur van de Fairphone
2 hebben gebruikers meer controle over hun telefoon. Die kan
bijvoorbeeld eenvoudig worden geopend om onderdelen die
vaak kapot gaan te repareren. Om de levensduur te verlengen,
is ook gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige
componenten en innovaties, zoals een geïntegreerde
beschermende hoes.
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Fairphone’s Impact Projecten
Fairphone zet een beweging in gang om de elektronicasector van binnenuit te veranderen. Door een
smartphone te produceren volgens productiemethoden waarbij sociale en ecologische waarden
voorop staan, stimuleren we publiek debat en een vraag naar eerlijkere elektronica. Ons doel is de
bewustwording te vergroten en de hele sector te motiveren om verantwoordelijker te werken.
Wij pakken de problemen in onze toeleveringsketen aan door ons te richten op vier kerngebieden: mijnbouw, ontwerp, productie
en levenscyclus. Wij zorgen stap voor stap voor positieve veranderingen door uiteenlopende projecten op elk van deze gebieden
te ontwikkelen. Hieronder volgt een samenvatting van projecten die wij tot nu toe hebben gelanceerd.
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MIJNBOUW

Elke smartphone bevat meer dan 30 verschillende mineralen. Alle mineralen en metalen komen via de mijnbouwsector in
de productieketen terecht – een uitdagende sector wat maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid betreft. Voor veel
mijnbouwgerelateerde praktijken geldt dat er dringend het nodige veranderd moet worden; denk aan vervuiling, extreem gevaarlijke
arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Met conflictmineralen worden rebellerende groeperingen gefinancierd, hetgeen ertoe
leidt dat de politieke en economische instabiliteit in stand wordt gehouden, terwijl de rechten en veiligheid van werknemers
worden genegeerd en hun de mogelijkheid wordt onthouden een eerlijk salaris te verdienen. Wij willen mineralen en metalen
gebruiken die op verantwoorde wijze zijn ontgonnen en waarvan de winning de lokale economieën en niet gewapende milities ten
goede komt.

Tin

Wolfraam

Wij werken samen met het Conflict-Free Tin Initiative om
de oorsprong van tin te traceren en eerlijkere, gereguleerde
mijnbouw te ondersteunen. In oktober 2012 hebben de eerste
zakken conflictvrije tin de mijn in Zuid-Kivu (Democratische
Republiek Congo - DRC) verlaten. Dat tin wordt gebruikt in de
soldeerpasta voor de Fairphone.

Wolfraam wordt in smartphones gebruikt in de trilmotor –
het mechanisme dat ervoor zorgt dat je telefoon trilt als je
gebeld wordt of er een bericht binnenkomt. Omdat wolfraam
wordt gerekend tot de conflictmineralen, is de export ervan
uit het Grote Merengebied in Afrika vrijwel stil komen te
liggen. In samenwerking met onze partners hebben we de
conflictvrije wolfraam handel in Rwanda heropend om de
lokale economie te stimuleren, daarnaast is het ons gelukt
om een transparente wolfraam waardeketen op te zetten.

Tantaal
In samenwerking met Solutions for Hope kopen wij conflictvrij
tantaal uit de provincie Katanga (DRC) in. In de Fairphone is
een aantal van de condensatoren op de printplaten gemaakt
van conflictvrij tantaal.
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Goud
Goud wordt in uiteenlopende onderdelen van mobiele
telefoons gebruikt, waaronder de printplaten. We hebben
de eerste proef-waardeketen voor Fairtrade gecertificeerd
goud in de electronica industrie opgezet. We steunen het
verantwoord delven van goud in Peru met de productie van
de Fairphone 2.
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ONTWERP

Producten in de consumentenelektronica worden vaak als wegwerpartikelen gezien; consumenten hebben steeds minder
mogelijkheden om deze apparaten zelf aan te passen of te repareren en hebben ook steeds minder inzicht in hoe ze werken. Door
zelf onze telefoon te ontwerpen, kunnen wij niet alleen de productieketen en de levenscyclus beïnvloeden, maar ook secundaire
factoren zoals de gebruiksduur en de repareerbaarheid van het toestel. Wij gebruiken het ontwerpproces om veranderingen tot
stand te brengen in de manier waarop mensen met hun producten omgaan en kopers zo in staat te stellen meer controle en
eigenaarschap over hun telefoon te krijgen.

Het ontwerpen van de Fairphone 2
Om onze ambities naar een nog hoger plan te tillen, hebben
we voor de Fairphone 2 geïnvesteerd in een origineel
design. Deze aanpak biedt ons meer overzicht over onze
toeleveringsketen, vergroot de transparantie en helpt ons
een sterkere relatie op te bouwen met (onder)leveranciers.
Een ander voordeel is dat we op deze manier onze waarden,
met name bewust gebruik en lange levensduur, rechtstreeks
in de smartphone kunnen integreren. Dankzij de modulaire
architectuur kun je je Fairphone 2 gemakkelijk zelf
openmaken en repareren. Hierdoor, en door de zorgvuldig
geselecteerde onderdelen, gaat het toestel langer mee en
word je er zelf meer verantwoordelijk voor dat je smartphone
in goede staat blijft.

Een ontwikkelaarsvriendelijke
softwareomgeving creëren
We doen ons best om software eerlijker te maken. Net
als bij onze algemene doelstellingen voor het design is
onze strategie voor de software gericht op openheid,
transparantie en bewust gebruik, met als uiteindelijk doel een
langere levensduur voor de smartphone. Om onze doelen te
bereiken, maken we gebruik van open source methoden.
In het begin van 2016 hebben we code.fairphone.com
gelanceerd, onze open source en development website. We
hebben ook samengewerkt met Jolla en hun community om
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het installeren van Sailfish OS op de Fairphone 2 mogelijk te
maken met als doel het bieden van meer keuzemogelijkheid
voor onze gebruikers.

3D-geprinte hoesjes voor de Fairphone 1
Voor dit project hebben we ontwerpen gecreëerd voor
3D-geprinte hoesjes op basis van ideeën van onze achterban.
Wij zijn met 3D-Hubs een samenwerking aangegaan om
deze hoesjes op aanvraag te kunnen printen. Het gaat hier
om een experiment op het gebied van gedistribueerde
productie; de bedoeling is dat producten niet langer over
grote afstanden vervoerd hoeven te worden en er niet
onnodig voorraden worden aangelegd. Ook krijgen kopers
hierdoor de mogelijkheid contacten te leggen binnen
hun lokale gemeenschap en beter te begrijpen waar hun
producten eigenlijk vandaan komen.

Levenscyclusanalyse
(LCA - Life Cycle Assessment)
Een levenscyclusanalyse LCA) is een kwantitatief hulpmiddel
om de impact te berekenen van producten of diensten op het
milieu. Wij hebben onze eerste LCA in april 2014 afgerond.
Deze analyse heeft ons geholpen zogenoemde ‘hotspots’
voor het verminderen van onze impact op het milieu
vast te stellen. Daarnaast kunnen wij zo in de toekomst
onze besluitvorming aanpassen met betrekking tot
verzendmethodes, leveranciers, materialen, recycling e.d.
Versie van juli 2016

PRODUCTIE

De productie van consumentenelektronica stelt hoge eisen en vraagt om arbeidsintensieve productieprocessen. De arbeiders
krijgen vaak veel te weinig loon en zijn op geen enkele wijze formeel vertegenwoordigd, terwijl de werktijden lang zijn en de
arbeidsomstandigheden bij lange na niet aan de gezondheids- en veiligheidseisen voldoen. Deze structurele kwesties hebben
een zeer divers karakter en zijn niet in één keer op te lossen. Om niettemin positieve veranderingen in gang te zetten, gaan wij
transparante samenwerkingsverbanden aan met producenten die bereid zijn om in het welzijn van hun werknemers te investeren.

Sociaal Analyse Programma

Welzijnsfonds voor Werknemers

Wij streven naar een andere aanpak van beoordelingen en
evaluaties. In plaats van alleen maar controles uit te voeren,
werken wij samen met onze leveranciers om verbeteringen
te realiseren en problemen op te lossen. In samenwerking
met TAOS voeren wij dergelijke beoordelingen uit bij onze
leveranciers in China. Op basis van de bevindingen van
TAOS is al een aantal concrete verbeteringen bij onze
productiepartner Hi-P doorgevoerd, variërend van het
verbeterde brandveiligheid en het ter beschikking stellen van
preventiemateriaal voor werknemers tot het aanpakken van
structurele problemen zoals de werktijden. Om het social
assessment rapport te lezen, ga naar: https://www.fairphone.
com/projects/social-assessment-program-fairphone-2/

Wij werken samen met Hi-P, onze productiepartner in
China, om het welzijn van hun werknemers te verbeteren.
Daartoe hebben wij een welzijnsfonds voor werknemers
opgezet. Voor elke telefoon die wij verkopen, doneert
zowel Fairphone als Hi-P een bijdrage aan het fonds.
Personeelsvertegenwoordigers worden geselecteerd door
het personeelsbestand om projecten te implementeren,
namens en in samenwerking met hun collega’s. Het fonds zal
werknemers in staat stellen om beter voor hun behoeftes op
te komen, alsmede promotie van training en de ontwikkeling
van vaardigheden.
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LEVENCYCLUS

Elk jaar belanden twee tot drie miljoen mobiele telefoons in gebieden met een gebrek aan fatsoenlijke recycling faciliteiten – een
forse bijdrage aan het wereldwijde probleem van elektronisch afval. De reden is dat de meeste telefoons niet ontworpen zijn om
het lang uit te houden en wij onze toestellen voortdurend willen upgraden. Ondanks het feit dat veel Europese landen gebruik
maken van recyclingprogramma’s voor elektronisch afval, worden gebruikte of defecte elektronische producten zonder nadenken
geëxporteerd naar ontwikkelingslanden die geen formele recyclingvoorzieningen kennen. Het meeste elektronisch afval wordt
ofwel verbrand ofwel gedumpt, waardoor giftige stoffen vrijkomen die zowel voor mensen als voor het milieu schadelijk zijn. Bij
Fairphone willen wij de gehele levenscyclus van telefoons aanpakken, inclusief gebruik, hergebruik en veilige recycling.

Losse onderdelen en zelfreparatie
Wij willen een smartphone ontwikkelen met een langer
dan gemiddelde levensduur. Wij verkopen een aantal losse
reserveonderdelen in onze webshop, zodat gebruikers
hun telefoon zelf kunnen repareren of storingsgevoelige
onderdelen zelf kunnen vervangen. Wij zijn een
partnerschap met iFixit aangegaan om vrij toegankelijke
reparatiehandleidingen voor de Fairphone aan te bieden.
Tot slot bieden wij ook een eigen reparatieservice aan voor
gebruikers die reparaties liever aan professionals overlaten.

Verantwoordelijk recyclen van
elektronisch afval
Wij werken samen met Closing the Loop aan oplossingen
voor elektronisch afval in landen zonder een formele
recyclingsector voor dat afval. Zo zijn wij in Ghana begonnen
met het opzetten van bewustwordingscampagnes op het
gebied van elektronisch afval; wij hebben daar 75.000
afgedankte telefoons ingezameld die naar België worden
verstuurd om veilig te worden gerecycled. Ons streven is
om de vraag naar en het aanbod van gerecycled materiaal
op de wereldmarkt te vergroten, enerzijds door recycling
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te faciliteren, anderzijds door onze leveranciers te vragen
om gerecycled materiaal voor de Fairphone te gebruiken.
Bijvoorbeeld, voor de printplaat in Fairphone 2 is grotendeels
gebruik gemaakt van gerecycled koper.

Recyclingprogramma voor telefoons
In november 2014 hebben wij samen met Teqcycle een
Europees
recyclingprogramma
geïntroduceerd.
Wij
stimuleren mensen om hun oude telefoon op te sturen en te
laten recyclen of hergebruiken om zo te voorkomen dat deze
in de afvalcyclus terechtkomt. Defecte telefoons worden
gerecycled, bruikbare telefoons krijgen een nieuw leven via
de tweedehandsmarkt.

Circulaire economie
Wij onderzoeken alternatieven voor het lineaire economische
model waarbij we gebruikmaken van de principes
van een “circulaire economie”. We bestuderen nieuwe
bedrijfsmodellen voor service en eigenaarschap, inclusief
manieren om de levensduur van een Fairphone te verlengen
en om onderdelen en materialen van opgebruikt telefoons te
hergebruiken en te recyclen.
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MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

Wij streven ernaar een nieuwe economie te creëren waarin de nadruk ligt op sociale waarden. Door transparant te werken,
gebruiken wij de Fairphone als een instrument om de productieketen te ontsluiten en een beweging naar eerlijkere elektronica in
gang te zetten.

Kostenspecificatie

Workshop ‘Urban Mining’

Wij vinden dat consumenten het hele verhaal moeten
horen; dat betekent ook dat ze moeten weten waaraan hun
geld wordt uitgegeven. In september 2015 hebben wij een
kostenspecificatie van de Fairphone 2 gepubliceerd om tot
in detail te laten zien waar het geld van onze klanten naartoe
gaat.

Wij willen niet alleen het hele verhaal vertellen over de manier
waarop telefoons worden gemaakt, maar we willen ook de
mogelijkheid bieden dat verhaal verder te vertellen. Daarom
hebben we een praktisch handboek Urban Mining ontwikkeld
dat vanaf onze website is te downloaden. Zo kun je zelf een
workshop Urban Mining organiseren. Je leert hoe je een
oude telefoon en alle onderdelen uit elkaar kunt halen en
ontrafelt stukje voor stukje de sociale en milieuproblemen
waarmee de productieketen van mobiele telefoons wordt
geconfronteerd.

Transparantie van de productieketen
Een van onze belangrijkste ambities is het verbeteren
van de transparantie in de productieketen binnen de
consumentenelektronica. Ons doel is dat wij elk element
in onze telefoons, van grondstoffen tot eindonderdelen,
kunnen traceren. Een eerste stap was de publicatie van
een overzicht van onze leveranciers dat laat zien waar onze
onderdelen vandaan komen. Bij Fairphone 2 hebben we een
interactieve kaart gepubliceerd en kunnen we in de volgende
stappen beter inzicht geven op de prestaties van individuele
leveranciers en zullen wij ook nieuwe gebieden in kaart
brengen waarop verbeteringen mogelijk zijn.
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Voor uitgebreidere informatie over onze
projecten verwijzen wij u naar onze road
map.
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