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Inleiding
Tegenwoordig hebben de meeste medewerkers al een smartphone voor privé doeleinden. De bedrijfsonderdelen
van Stedin Groep staan voor duurzaamheid, en wij willen dan ook het aantal apparaten beperken en meer
gebruik gaan maken van de apparaten die er al zijn. Verder willen we meer vrijheid en vertrouwen geven zodat jij
een eigen keuze kunt maken voor smartphone en abonnement.
Uiteraard gaat dit gepaard met een persoonlijke verantwoordelijkheid om je eigen bereikbaarheid voor de
organisatie goed te organiseren, waarbij je voldoet aan de door Stedin Groep gestelde voorwaarden.
Op basis van vrijwilligheid is Bring Your Own Device (BYOD) voor Telefonie daarom geïntroduceerd binnen de
bedrijfsonderdelen van Stedin Groep.
Stedin Groep behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze Regeling BYOD Telefonie aan te passen.
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1. Uitgangspunten
Bring Your Own Device Telefonie betekent niets anders dan dat jij zelf de aanschaf van je smartphone en
abonnement regelt, zodat jij zakelijk bereikbaar bent voor zowel interne als externe contacten. Jij bent de
eigenaar van de smartphone en het abonnement en krijgt een netto vergoeding van Stedin Groep voor het
zakelijke gebruik.

1.

2.
3.
4.

5.

In de Richtlijn Communicatiemiddelen staan een aantal uitgangspunten die richting geven aan het gebruik
van communicatiemiddelen. In aanvulling op deze regeling heb je bij toekenning van een smartphone ook de
keuze voor een vergoeding op basis van de Regeling BYOD Telefonie.
Jij hebt de persoonlijke vrijheid om een keuze te maken voor een vergoeding of een door Stedin Groep ter
beschikking gestelde smartphone met abonnement.
Binnen Stedin Groep ben jij als medewerker zelf verantwoordelijk voor je eigen bereikbaarheid. Wanneer je
kiest voor BYOD Telefonie verwachten wij van jou dat je bereikbaar bent via spraak, SMS en e-mail.
Bij gebruik van je eigen smartphone en abonnement respecteren wij uiteraard zoveel mogelijk jouw
persoonlijke levenssfeer. BYOD Telefonie geeft de mogelijkheid om je smartphone en abonnement op zowel
je zakelijke, als je privé situatie af te stemmen. Het is soms lastig de juiste balans te vinden doordat zakelijk
en privé door elkaar heen lopen. Stedin Groep vraagt daarbij van jou niet meer - maar ook niet minder - dan
noodzakelijk bereikbaar te zijn en gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Aangezien jij je persoonlijke
smartphone en abonnement combineert voor zowel privé als zakelijk gebruik, kun je bijvoorbeeld je voicemail
inspreken met je naam en voornaam.
Als je meedoet zullen we vastleggen dat jij akkoord gaat met de inhoud van deze Regeling BYOD Telefonie.

2. Toestel en abonnement: wat verwachten we van jou?
1.

2.
3.

Stedin Groep vraagt van jou dat je een smartphone hebt, die minimaal beschikt over de specificaties die
nodig zijn om de bedrijfsportal Microsoft Intune er op te gebruiken. Met deze app in combinatie met Microsoft
Outlook app kun je veilig op je smartphone je zakelijke e-mail en contacten gebruiken. De actuele
specificaties en aanbevelingen staan genoemd in de lijst met veel gestelde vragen in de Kennisbank.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen bereikbaarheid voor de organisatie en zal daarom zelf een
abonnement af moeten sluiten bij een telecom provider.
Het door jou af te sluiten abonnement moet minimaal aan de volgende criteria voldoen:

Criteria basis abonnement

4.

5.

Abonnement:

Spraak (bellen), Data (internet)

Spraak abonnement:

Onbeperkt bellen en SMS

Data abonnement:

Minimaal 2 GB dataverbruik

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, eventuele reparaties en vervanging van de apparatuur. Je
ontvangt hiervoor geen ondersteuning van de servicedesk. Alle kosten die hiermee verband houden, komen
voor jouw rekening. Het is overigens bij de meeste providers mogelijk ook een verzekering af te sluiten voor
diefstal, schade of verlies van je telefoon.
Het staat jou natuurlijk vrij om je smartphone en abonnement privé te gebruiken. De smartphone en het
abonnement zijn immers jouw privé eigendom.

3. Vergoeding mobiele telefoon en abonnement
Jouw bedrijfsonderdeel binnen Stedin Groep geeft jou maandelijks een netto vergoeding van € 30,- om je eigen
smartphone en abonnement te gebruiken voor zakelijke doeleinden.
1.

Jouw bedrijfsonderdeel binnen Stedin Groep geeft jou maandelijks een netto vergoeding om zakelijk
telefonisch bereikbaar te zijn voor zowel interne als externe contacten.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

Jij hebt de smartphone daadwerkelijk nodig voor de uitoefening van je werkzaamheden. Je hebt daarnaast
géén smartphone van Stedin Groep.
De hoogte van de netto vergoeding is bepaald aan de hand van de minimale eisen die de bedrijfsonderdelen
van Stedin Groep stellen aan een smartphone en abonnement voor de uitoefening van jouw functie. Stedin
Groep vraagt dan ook geen eigen bijdrage aan jou.
Als het voor de uitvoering van je functie noodzakelijk is om regelmatig naar het buitenland te telefoneren, dan
is het mogelijk om additionele kosten te declareren. Wanneer je veel naar het buitenland belt mag je
maximaal € 9,50 per maand declareren conform het declaratiebeleid.
Kosten voor zakelijke telefoongesprekken in het buitenland, kunnen conform het declaratiebeleid worden
gedeclareerd. Slechts zakelijke internationale mobiele telefoonkosten kunnen worden gedeclareerd. Er mag
maximaal € 4,- per dag gedeclareerd worden aan internationale mobiele telefoonkosten.
Periodiek dienen we voor fiscale doeleinden te controleren of medewerkers van de bedrijfsonderdelen van
Stedin Groep, die gebruik maken van BYOD Telefonie, de vergoeding daadwerkelijk gebruiken voor de
aanschaf van een smartphone en abonnement. Met het aankoopbewijs van je apparaat en de rekeningen
voor het abonnement kan je onderbouwen dat de vergoeding en eventuele declaraties correct gebruikt zijn.
Bij deelname aan BYOD Telefonie verklaar je akkoord te gaan met deelname aan een periodiek
kostenonderzoek, als dit wordt gevraagd.
De hoogte van de vergoeding(en) kunnen elk moment bijgesteld worden doordat bijvoorbeeld de fiscale
randvoorwaarden of de tarieven van abonnementen wijzigen.

4. Hoe kan ik meedoen aan BYOD Telefonie
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Als je al een smartphoneabonnement hebt van Stedin Groep dan kan je meedoen met BYOD Telefonie. Ook
als je geen abonnement hebt van Stedin Groep dan kan je meedoen met BYOD. Je leidinggevende zal je
aanvraag moeten goedkeuren.
Je kunt een aanvraag voor BYOD Telefonie indienen via TOPdesk. Met je aanvraag geef je aan dat je
gebruik wilt maken van BYOD Telefonie. Door het indienen van de aanvraag geef je te kennen dat je akkoord
gaat met deze Regeling BYOD Telefonie.
Na ontvangst van je aanvraag zal je leidinggevende goedkeuring geven voor (aanschaf en) gebruik van
BYOD Telefonie.
Had je al een zakelijk nummer (zakelijk is Vodafone de huidige provider van de bedrijfsonderdelen van
Stedin Groep) en neem je dat mee naar privé dan krijg je een privé abonnement bij Vodafone. Dit
abonnement is maandelijks opzegbaar. Zodra je de bevestiging hebt van Vodafone dat je bent omgezet naar
een privé abonnement dan ben je vrij om zelf een keuze maken voor een abonnement (bij Vodafone of een
andere provider). De keuzes worden ondersteund door een lijst met veel gestelde vragen in de Kennisbank.
Maak je telefoonnummer bekend, zodat dit ook zichtbaar is voor je collega’s. Dit kan via Intranet.
De omzetting van het abonnement zal als je het zakelijke nummer meeneemt naar privé in principe 5
werkdagen in beslag nemen.
Het is toegestaan om je huidige door jouw bedrijfsonderdeel ter beschikking gestelde smartphone te blijven
gebruiken.
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