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Het Global Impact Report 2021 is ons derde 
jaarverslag over onze vooruitgang op het gebied van milieu, 
maatschappij en bestuur (environmental, social en governance (ESG)). 
Om te voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders streven we 
ernaar jaarlijks vergelijkingen te laten zien van onze vorderingen op het 
gebied van verantwoordelijke bedrijfsvoering. 

In 2021 voerde Zendesk een stakeholderonderzoek uit, waarmee een 
aantal ESG-kwesties werden geïdentificeerd die het belangrijkst zijn 
voor onze stakeholders en ons succes op lange termijn. Met de 
resultaten kunnen we ons ook vergelijken met branchegenoten. We 
hebben de beoordeling gebruikt om prioriteiten te stellen voor 
aanvullende informatie voor dit rapport. Er zijn daarnaast echter nog 
aanvullende acties die we ondernemen en ESG-prioriteiten die we 
stellen.

We richten ons in dit rapport op:
● Het delen van driejarige trends in onze ESG-prestatiedata
● Het verstrekken van meer informatie over onze belangrijkste 

ESG-onderwerpen, waaronder diversiteit, 
dataprivacy en cyberveiligheid.

De in dit verslag gedeelde data beperken zich tot de activiteiten van het 
bedrijf in het boekjaar 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 
tenzij anders vermeld). De data in dit verslag kunnen cijfers bevatten die 
benaderd of afgerond zijn op basis van de beste metingen waarover we 
beschikken.

Zendesk formaliseert het toezicht op kwesties rond milieu, maatschappij 
en bestuur door een regelmatige beoordeling van bedrijfsinitiatieven en 
ESG-gerelateerde risico’s op te nemen in het handvest van onze 
Nominating and Corporate Governance-comité. We roepen ook ons 
ESG-comité van senior managers bijeen om hun mening over de 
prioriteiten op het gebied van ESG te horen.

De inhoud van dit rapport is gebaseerd op de normen van de Global 
Reporting Index (GRI), het Sustainable Accounting Standards Board 
(SASB), de Software and Services Standard en het Global Compact van 
de VN. De prestatiemetrics staan in de bijlage. De metrics en 
kwantitatieve data in dit rapport zijn niet gebaseerd op algemeen 
aanvaarde boekhoudkundige beginselen en zijn niet gecontroleerd. De 
opname van informatie en data in dit rapport is geen aanwijzing dat 
dergelijke informatie of data, of het onderwerp hiervan, van belang is 
voor Zendesk voor doeleinden van de van toepassing zijnde 
veiligheidswetgeving, of anderszins.

Het senior management en belangrijke stakeholders binnen Zendesk 
waren betrokken bij het beoordelen en controleren van de informatie in 
dit rapport. Dit rapport is niet door een derde partij gecontroleerd.

Dit rapport bevat toekomstgerichte verklaringen. Hiertoe behoren alle 
andere verklaringen dan verklaringen over historische feiten. Deze 
omvatten, onder andere, informatie over toekomstige financiële 
prestaties van Zendesk, ESG-doelstellingen en -initiatieven, onze 
voortdurende investeringen om ons bedrijf te laten groeien en hoe we 
werken aan onze financiële doelstellingen op lange termijn. Woorden 
zoals “kunnen”, “zouden”, “zullen”, “geloven”, “verwachten”, 
“anticiperen”, “streven”, “projecteren” en soortgelijke 

uitdrukkingen die toekomstige verwachtingen of bedoelingen 
aanduiden, kunnen wijzen op toekomstgerichte verklaringen. 
Toekomstgerichte verklaringen dienen niet te worden beschouwd als 
voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. Onze doelstellingen en 
ons beleid die in dit rapport worden uiteengezet, zijn geen garanties of 
beloften.

Het resultaat van de gebeurtenissen beschreven in deze 
toekomstgerichte verklaringen is onderworpen aan bekende en 
onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen 
leiden dat de werkelijke resultaten en prestaties van Zendesk wezenlijk 
verschillen. Hiertoe behoren factoren die vollediger beschreven zijn in de 
deponeringen van Zendesk bij de Securities and Exchange Commission, 
met inbegrip van het jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend 
op 31 december 2021 en het kwartaalverslag op formulier 10-Q [voor het 
kwartaal eindigend op 31 maart 2022].

Toekomstgerichte verklaringen vertegenwoordigen alleen de 
overtuigingen en aannames van het management van Zendesk op de 
datum waarop dergelijke verklaringen worden gedaan. Zendesk neemt 
geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit 
rapport bij te werken om gebeurtenissen of omstandigheden na de 
datum van dit rapport te weerspiegelen of om nieuwe informatie of 
onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen, tenzij dit wettelijk 
verplicht is. Dit rapport creëert geen relatie, rechten of verplichtingen, 
wettelijk of anderszins, en is daar ook niet voor bedoeld, en je dient je 
voor dit doel niet op dit rapport te baseren.

Dit rapport bevat een aantal bedrijfsmetrics die Zendesk gebruikt om 
zijn activiteiten te evalueren, prestaties te meten, trends te identificeren, 
bedrijfsplannen te formuleren en strategische beslissingen te nemen. 
Zie de deponeringen van Zendesk bij de Securities and Exchange 
Commission, inclusief het jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar 
eindigend op 31 december 2021 en het kwartaalverslag op formulier 
10-Q [voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2022] voor details met 
betrekking tot definities, berekeningen en bedrijfsmetrics. In dit rapport 
wordt voor referentiedoeleinden gebruik gemaakt van bepaalde 
handels- en dienstmerken. 

Geen enkel onderdeel van dit rapport vormt, of mag worden opgevat als 
een aanbod tot verkoop of een verzoek tot het kopen van effecten van 
het bedrijf of enige andere entiteit. Dit rapport is niet bedoeld als advies 
aan beleggers of potentiële beleggers en houdt geen rekening met 
beleggingsdoelstellingen, fiscale overwegingen en de financiële situatie 
of behoeften van beleggers. Dit rapport en de informatie in dit rapport 
zijn niet opgenomen door middel van verwijzing in en maken geen deel 
uit van enig aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een 
aanbod tot aankoop van effecten van het bedrijf op grond van een 
aanbod dat is geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of een 
aanbod dat is vrijgesteld van deze wet. Beleggers moeten dergelijke 
factoren overwegen in overleg met financiële, fiscale en juridische 
adviseurs van hun keuze wanneer ze beslissen of een belegging 
passend is.
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SECTIE EEN 

Bericht 
van onze CEO
De afgelopen jaren hebben we allemaal veel geleerd 
over het belang van verbinding, hoe we samen 
kunnen komen en hoe we elkaar kunnen helpen in 
moeilijke tijden. Ook in 2021 hebben we ons ingezet 
om onze collega’s, community’s en klanten te 
ondersteunen.

In de loop van het jaar hebben we meer dan 1000 
nieuwe werknemers aangenomen en zijn we ons 
blijven inzetten om van Zendesk een divers en 
inclusief bedrijf te maken. We hebben meer 
mogelijkheden voor betaald verlof vastgelegd, onder 
meer voor miskramen en abortussen, gezinszorg in 
verband met COVID-19, militaire dienst en de 
gevolgen van natuurrampen. We hebben publiekelijk 
campagnes gesteund voor fundamenteel inclusieve 
stemrechten, LGBTQI+-kwesties en gezondheid van 
vrouwen. Bovendien hebben we nieuwe leden met 
verschillende achtergronden en uiteenlopende 
perspectieven toegevoegd aan ons 
managementteam en bestuur. 

De Zendesk Foundation ondersteunt onze 
wereldwijde non-profit partners door het doneren van 
personeelstijd en -expertise, en het gebruik van onze 
producten. Een donatie aan World Central Kitchen 
versterkte bijvoorbeeld hun vermogen om wereldwijd 
mensen te helpen toen de pandemie voor 
toenemende voedselonzekerheid zorgde. En dankzij 
ons Tech for Good-programma kon het International 
Rescue Committee in 10 landen digitale hubs 
opzetten, zodat vluchtelingen en ontheemden in 
tijden van crisis toegang hebben tot essentiële 
hulpmiddelen.

In 2021, ons derde jaar waarin we dit verslag 

opstellen, hebben we de ESG-richtlijnen 

geformaliseerd om beter te kunnen sturen op 

maximale impact. Dat heeft ons goed voorbereid 

nu we in 2022 alweer geconfronteerd worden met 

allerlei uitdagingen. We blijven hard werken aan 

een inclusief bedrijf dat bekend staat contact 

tussen klanten en bedrijven makkelijker te maken 

en zijn community’s door dik en dun te 

ondersteunen.

Mikkel Svane
CEO van Zendesk
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SECTIE TWEE

Over
Zendesk
Zendesk startte een revolutie op het gebied van 
klantervaring in 2007 door bedrijven over de hele wereld 
de mogelijkheid te geven hun klantenservice online te 
brengen. 

Inmiddels is Zendesk koploper in uitmuntende service, 
overal en voor iedereen. Zendesk faciliteert miljarden 
gesprekken en verbindt meer dan 100.000 merken met 
miljoenen klanten via telefoon, chat, e-mail, messaging, 
social media-kanalen, community’s, beoordelingssites en 
helpcenters. Zendesk-producten worden met liefde 
gemaakt en met liefde gebruikt.

Het bedrijf is bedacht in Kopenhagen in Denemarken, 
opgezet en gegroeid in Californië, en naar de beurs gegaan 
in New York City. Aan het eind van het boekjaar 2021 
hadden we wereldwijd meer dan 5.500 mensen in dienst. 
Lees meer op www.zendesk.nl.

Zendesk is een groeibedrijf, en we erkennen 
het belang van een goede strategie op gebied van milieu, 
maatschappij en bestuur (ESG) om ons te helpen onze groei 
te realiseren.  

Afstemming op duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Bij Zendesk denken we dat we een rol kunnen spelen in 
het aanpakken van enkele van ’s werelds grootste 
uitdagingen. In dit rapport hebben we aangegeven waar 
onze acties en impact aansluiten bij de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Vastgelegd eind 2021

http://www.zendesk.nl


Onze waarden definiëren wie we zijn en waar we voor staan, ondersteunen onze manier van werken en zijn natuurlijk 
uniek voor Zendesk. Ze zijn een van de belangrijkste redenen waarom Zendesk zo’n geweldige plek is om te werken.

Onze waarden zijn diep vervlochten met ons bedrijf en komen tot uiting in de manier waarop we ons als 
bedrijf inzetten voor onze werknemers en klanten.

We geloven dat diversiteit ons sterker maakt en ons 
motiveert een werkcultuur te bevorderen waarin iedereen 
zich welkom voelt

We ontwikkelen technologie om complexiteit te verminderen en 
betere ervaringen voor iedereen te creëren

We doen alles met intentie en richten ons op werk dat ons 
vooruit helpt

We willen koploper zijn in empathie en positieve bijdragen 
leveren op de plekken waar we wonen en werken, en in de 
wereld in het algemeen

We boeken succes dankzij onze winnende combinatie van 
nederigheid en betrouwbaarheid

We stellen onze klanten centraal en werken er altijd aan om 
hun vertrouwen te verdienen

INCLUSIVITEIT:

NEDERIG EN 
BETROUWBAAR:

VERTROUWEN:

EENVOUD:

DOEL:

COMMUNITY:

De complexiteit van het zakendoen vereenvoudigen en het 
bedrijven en klanten gemakkelijk maken om verbindingen tot 
stand te brengenMissie
Een wereldeconomie aangedreven door trouwe klantenVisie

Waarden
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SECTIE DRIE 

Verantwoord 
ondernemen

Onze raad van bestuur

Onze bestuursleden hebben uiteenlopende ervaringen 
opgedaan bij branchegenoten en grote invloedrijke 
ondernemingen. We streven naar een gezonde mix van 
frisse perspectieven van nieuwe bestuurders en 
institutionele kennis van ervaren bestuurders. Daarnaast 
ondersteunen we een regelmatige betrokkenheid van het 
hogere management, jaarlijkse zelfevaluatie van en 
besprekingen met de raad en de comités, regelmatige 
updates van de regelgeving en voortdurende opleiding. We 
handhaven ook een overwegend onafhankelijke raad, met 
slechts twee werknemersbestuurders, en zorgen ervoor dat 
geen enkele niet-werknemersbestuurder zitting heeft in 
meer dan twee raden van bestuur van andere 
beursgenoteerde ondernemingen.

We geloven dat diversiteit in gender en etniciteit van 
fundamenteel belang is voor een doeltreffend bestuur van 
onze raad. De helft van onze bestuurders noemt zichzelf 
divers qua etniciteit of gender.

Een nadere beschrijving van ons streven naar een krachtige 
raad van bestuur, met inbegrip van structuur en 
samenstelling, een vaardighedenmatrix van de raad, 
betrokkenheid van aandeelhouders, biografieën van 
bestuurders, en toezicht op ESG-aangelegenheden en 
risicobeheer is beschikbaar in ons Amendement nr. 1, 
formulier 10-K en formulier 10-K/A voor het boekjaar 
eindigend op 31 december 2021, ingediend bij de SEC op 2 
mei 2022 (formulier 2021 10-K/A) of onze proxyverklaring 
voor onze jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2022, 
ingediend bij de SEC op 11 juli 2022.

Nu we uitgroeien tot een 
miljardenbedrijf, streven we ernaar 
onze wereldwijde activiteiten op 
doordachte en ethische wijze uit te 
voeren, met een bestuurlijk beleid en 
praktijken die onze waarden 
ondersteunen. We geloven dat goed 
ondernemingsbestuur (met toezicht op 
onze ondernemingsrisico’s, 
partnerschap met de community’s die 
we beïnvloeden en rigoureuze 
verantwoording) van fundamenteel 
belang is om duurzame groei voor onze 
stakeholders op lange termijn te 
verwezenlijken.

Voor ons betekent goed bestuur dat we 
streven naar frisse, diverse 
perspectieven in onze raad van 
bestuur, een doordacht en goed 
geïnformeerd vergoedingsprogramma 
voor bestuurders, formeel ESG-toezicht, 
bevordering van ethisch gedrag, 
integriteit in onze wereldwijde aanpak 
van naleving en de voortdurende 
ontwikkeling van ons strenge 
programma voor dataprivacy.

https://www.zendesk.nl/company/management-team/
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Aanstelling

4-10 jaar >10 jaar

1

36

56-60 jaar

Leeftijd

>60 jaar

1

4
5

Etnische diversiteit

Weigerde te 
antwoorden

Wit

1

1

2

6

Momentopname van de raad1

0-3 jaar 40-55 jaar

Genderdiversiteit

ManVrouw

2

8

AziatischZwart

1Per 6 juli 2022
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We geloven dat we, om onze stakeholders op de lange termijn consistente groei te bieden, moeten streven naar een duurzame verbetering van onze 

impact op het milieu en de community’s waarin we actief zijn. In 2020 voegden we het ESG-toezicht formeel toe aan het handvest van ons Nominating 

and Corporate Governance Committee (NCG-comité). Begin 2021 richtten we een ESG-comité op, bestaande uit leidinggevenden met diverse 

belangrijke functies, om toezicht te houden op ESG-gerelateerde initiatieven in het hele bedrijf en deze te bevorderen. Het management verstrekt 

minstens vier keer per jaar ESG-gerelateerde updates aan het NCG-comité en het NCG-comité beoordeelt en keurt dit rapport. 

ESG-gerelateerde analyses vormen steeds vaker een belangrijk onderdeel van onze besprekingen met beleggers en stewardship-teams als onderdeel 

van ons jaarlijkse programma voor betrokkenheid van aandeelhouders. We zijn proactief met deze teams in gesprek over onze visie op ESG, zowel om 

te horen welke visie beleggers op ESG hebben, als om vragen te beantwoorden over waar we met ons programma op de lange termijn naartoe willen. 

ESG-toezicht bij Zendesk

Onder toezicht van het ESG-comité hebben we onze betrokkenheid bij ESG-gerelateerde zaken aangetoond door: 
● De introductie van een mensenrechtenbeleid, waarin we onze inzet voor praktijken en beleid ter ondersteuning van waardigheid en respect voor 

iedereen uiteenzetten.
● De introductie van een milieubeleid, waarin onze inzet voor verdere milieu- en duurzaamheidsinspanningen, binnen en buiten ons bedrijf, wordt 

beschreven. 
● De publicatie van onze UK Modern Slavery Act Statement, waarin we uiteenzetten hoe we ervoor zorgen dat onze activiteiten en toeleveringsketens 

vrij zijn van slavernij en mensenhandel.
● Het verhogen van onze investeringen in diversiteit, gelijkheid en inclusie (diversity, equity en inclusion (DEI)) en het benadrukken hiervan op onze 

externe website. 
● De oprichting van een diversiteitsraad om bestuur, verantwoording en structuur te creëren voor onze wereldwijde DEI-afspraken.

● Instelling van een duurzaamheidscomité om te zorgen voor bestuur, verantwoordelijkheid en begeleiding bij onze verbintenissen en doelstellingen op 

het gebied van duurzaamheid. 

Management
• Beheert de implementatie en uitvoering van risicobeperkende maatregelen in verband met de risico’s die door middel van risicobeoordeling zijn vastgesteld.

• Beheert en overziet risico’s in verband met financiële verslaglegging en interne controles tijdens regelmatige vergaderingen van het comité voor 
openbaarmaking van informatie van het management.

• Onderhoudt gedegen interne en externe auditprocessen, ondersteund door een sterke juridische functie.

Auditcomité
• Houdt toezicht op ons beoordelingsproces 

van ondernemingsrisico’s, ondersteund door 
ons hoofd interne audit en onze General 
Counsel.

• Houdt toezicht op risico’s in verband met 
financiële verslaglegging, interne controles, 
juridische zaken en fraude.

• Houdt toezicht op cyberbeveiligingsrisico’s, 
inclusief kwartaalupdates van onze Chief 
Information Security Officer.

• Houdt toezicht op privacy- en 
databeschermingsrisico’s, met 
driemaandelijkse updates van onze Chief 
Privacy Officer.

Compensatiecomité
• Houdt toezicht op bedrijfsrisico’s en -

beleid in verband met beloning, aanwerving 
en behoud van onze managers en de rest 
van onze werknemers.

• Houdt toezicht op de risico’s in verband met 
onze vergoedingsfilosofie in bredere zin.

• Ontvangt updates en houdt toezicht op 
risico’s in verband met de regelgeving voor 
compensatie.

Nominating and Corporate 
Governance-comité

• Houdt toezicht op de samenstelling van de 
raad en de comités, met inbegrip van de 
aanwerving van 
nieuwe bestuurders.

• Houdt toezicht op het beleid en de praktijken 
inzake ondernemingsbestuur.

• Houdt toezicht op de jaarlijkse evaluatie van 
de raad en zijn comités.

• Houdt toezicht op ons ESG-beleid, 
onze ESG-programma’s en de 
openbaarmaking ervan.

Raad van bestuur
• Beheert de implementatie en uitvoering van risicobeperkende maatregelen in verband met de risico’s die door middel van risicobeoordeling zijn vastgesteld.

• Evalueert tenminste jaarlijks een beoordeling van de bedrijfsrisico’s, samen met updates van het management over het beperken van de geïdentificeerde risico’s 
via de verschillende comités.



Vanaf de indiensttreding benadrukken we dat elke 
werknemer een essentiële rol speelt bij het bevorderen van 
een omgeving waarin ethisch en conform gedrag en 
integriteit kunnen gedijen. In onze Code of Business Conduct 
and Ethics (de “Gedragscode”) laten we onze directeuren, 
functionarissen, werknemers en uitzendkrachten, evenals alle 
directeuren, functionarissen, werknemers en uitzendkrachten 
van onze dochterondernemingen weten: “je bent onderdeel 
van Zendesk”. Onze gedragscode heeft betrekking op 
ethisch gedrag, een wereldwijd verbod op omkoping en 
corruptie en de naleving van internationale wet- en 
regelgeving. Het biedt ook toegang tot een speciale 
anonieme klokkenluiderslijn voor meldingen over 
schendingen. Onze raad is belast met de herziening ervan 
(op zijn minst jaarlijks) en werknemers moeten een opleiding 
volgen over de gedragscode, evenals over anti-intimidatie, 
handel met voorkennis en ander bedrijfsbeleid. Bovendien 
wordt ons auditcomité elk kwartaal op de hoogte gehouden 
van alle belangrijke lopende interne onderzoeken en hebben 
we een openbaar beleid voor iedereen om anoniem klachten 
in te dienen. De voorzitter van het auditcomité bestudeert 
deze klachten.

We hebben ook een reeks andere bedrijfsbeleidslijnen die 
een omgeving van wettelijke naleving bevorderen. Deze 
worden minstens elk jaar door het NCG-Comité geëvalueerd. 
Dit omvat een terugvorderingsbeleid in geval van onjuiste 
verklaringen in financiële overzichten, richtlijnen voor 
aandelenbezit om ervoor te zorgen dat aandeelhouders en 
onze directeuren en kantoren op één lijn zitten, anti-corruptie 
en exportcontrolebeleid, een wereldwijd gelijkheidsbeleid om 
werknemers te motiveren om mogelijkheden te zoeken om 
gelijkheid te bevorderen, en een Gedragscode voor 
leveranciers, waarin ons beleid wordt uiteengezet voor 
leveranciers die zakendoen met Zendesk.

Arbeidsnormen en mensenrechten: In 
overeenstemming met onze inzet voor de hoogste normen 
van wettelijk en ethisch zakendoen, steunen wij de uitbanning 
van moderne slavernij en mensenhandel zoals uiteengezet in 
de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde 
Naties. Onze gedragscode verbiedt onwettige en onethische 
activiteiten door onze bestuurders, functionarissen, 
werknemers en adviseurs. We verwachten bovendien van 
onze leveranciers dat zij onze inzet voor mensenrechten en 
gelijke kansen op de werkplek delen. We eisen van onze 
leveranciers dat ze ons Mensenrechtenbeleid erkennen en 
dat ze bij hun werkzaamheden alle toepasselijke wetten en 
voorschriften volledig naleven. Via vrijwilligerswerk door onze 
werknemers, bedrijfsdonaties en producten streven we er 
regelmatig naar organisaties te steunen die aansluiten bij 
onze missie om waardigheid, inclusie en respect voor alle 
mensen te bevorderen.

Ethiek en naleving

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/corp%20gov/2019/ZEN-Audit-Committee-Complaint-Procedures-(July-2019).pdf
https://www.zendesk.com/company/procurement-suppliers/code-of-conduct/
https://www.zendesk.com/company/procurement-suppliers/code-of-conduct/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf
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We geloven dat vertrouwen de kern vormt van al onze 
interacties met onze klanten. We erkennen het belang van 
de privacy van onze klanten en de veiligheid van hun data.

Klanten uit allerlei sectoren, waaronder gezondheidszorg, 
financiële diensten, overheid en technologie vertrouwen 
ons grote hoeveelheden persoonlijke informatie toe. 
Sterker nog, meer dan 111.000 klanten (per 31 december 
2021) vertrouwen Zendesk hun data toe. 

Onder toezicht van onze chief privacy officer, privacy 
council en data protection officer streven wij ernaar de 
beste praktijken en industrienormen toe te passen om te 
voldoen aan door de branche geaccepteerde algemene 
beveiligings- en privacykaders. Het auditcomité ontvangt 
regelmatig updates over ons privacyprogramma.

Om te werken aan het voorkomen, detecteren en 
reageren op cybersecurity-bedreigingen, heeft Zendesk 
een toegewijde Chief Information Security Officer (“CISO”), 
wiens team verantwoordelijk is voor het leiden van onze 
strategie, ons beleid, onze normen, onze architectuur en 
onze processen met betrekking tot informatiebeveiliging. 
We streven ernaar onze raad van bestuur consequent op 
de hoogte te houden van geïdentificeerde bedreigingen 
voor onze activiteiten en elk kwartaal op de hoogte te 
laten brengen van het mitigatieproces door onze CISO via 
ons auditcomité. Het auditcomité brengt regelmatig 
verslag uit aan de voltallige raad over deze risico’s en 
evaluaties. De CISO en ons informatiebeveiligingsteam 
werken samen met onze interne auditafdeling om risico’s 
in verband met informatietechnologie te beoordelen en 
ten minste om de twee jaar een maturiteitsbeoordeling 
van het cyberbeveiligingskader uit te voeren (op basis van 
het NIST Cybersecurity Framework) als onderdeel van het 
algemene risicobeheerproces. Daarnaast heeft het bedrijf 
een verzekeringspolis die dekking biedt voor bepaalde 
cyberincidenten.

Dataprivacy en vertrouwen

“Zendesk zet het vertrouwen van de klant 
op de eerste plaats. We weten dat de 
beveiliging en integriteit van klantendata 
belangrijk is voor onze klanten. Zendesk 
bouwt aan en onderhoudt vertrouwen met 
klanten door middel van databeveiliging, 
dataprivacy en transparantie.”

Shanti Ariker
SVP, General Counsel & Chief Privacy Officer
Zendesk

“
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Data-beveiligingscertificaten: SOC 2 Type II, ISO 27001:2013, ISO 

27018:2014-gecertificeerd en FedRAMP-geautoriseerd met Low Impact 

Software-as-a-Service (LI-SaaS)

Programma voor databescherming en -privacy: We handhaven en 

verbeteren met trots ons wereldwijde programma voor databescherming en 

-privacy. Ons toegewijde privacyteam werkt samen met de belangrijkste 

stakeholders, waaronder juridische, beveiligings-, product-, personeels-, 

inkoop- en directieteams, om een cultuur van privacy te bevorderen. 

In een steeds veranderende privacy- en beveiligingsomgeving heeft 

Zendesk als doel regelmatig privacy- en beveiligingspraktijken te 

verbeteren. Zendesk lanceerde het Zendesk Trust Center om onze klanten 

één centrale bron te bieden voor beknopte informatie over hoe Zendesk het 

vertrouwen van de klant handhaaft door middel van principes en kaders 

voor beveiliging en privacy. Zendesk was een van de eerste bedrijven die 

goedkeuring kreeg van de gegevensbeschermingsautoriteit van de EU voor 

Zendesks Binding Corporate Rules voor Controller en Processor, die bekend 

staan als de “gouden standaard” voor datatransfers in de EU. 

Openbaarmaking van klantenservicedata: Zendesk beoordeelt 

externe partners op hun beveiligingsimpact en onderhoudt controles om de 

naleving van de beveiligingspraktijken en -procedures te waarborgen. Het is 

ons beleid om servicedata alleen te delen met derden wanneer dit 

noodzakelijk is om diensten te verlenen of wanneer dit nodig is om te 

reageren op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, in 

overeenstemming met ons beleid inzake overheidsdata en zoals vermeld in 

ons transparantierapport.

Plaats van datahosting: Klanten die de bijbehorende service met 

datacenterlocatie (“Data Center Location Add-on”) aanschaffen, kunnen de 

regio selecteren (uit de beschikbare regionale opties van Zendesk) waar het 

datacenter dat hun servicedata host zich bevindt, in overeenstemming met 

ons beleid voor regionale datahosting.

Toegangsbeheer: Zendesk biedt een geavanceerde reeks toegangs- en 

versleutelingsfuncties, zoals inlogwaarschuwingen en 

tweefactorauthenticatie, het implementeren van beperkingen op de 

hoeveelheid informatie die andere apps van onze gebruikers kunnen 

opvragen en het bieden van veilige dataopslag en -tools om gebruikers 

meer controle over hun data te geven. We hebben geen toegang tot of 

gebruik van klantenservicedata voor andere doeleinden dan het leveren, 

onderhouden en verbeteren van de Zendesk-diensten, en zoals anderszins 

vereist door de wet.

Vertrouwen: We hebben beveiligingsmaatregelen en controleprocessen 

ontwikkeld om onze klanten te helpen een veilige omgeving voor hun data 

te creëren. Onafhankelijke externe experts hebben bevestigd dat we ons 

houden aan de hoge eisen in onze branche.

Ga naar ons Trust Center voor meer informatie.

Je kunt meer lezen over het specifieke bestuursbeleid op onze website voor 

investeerdersrelaties en in onze recente Proxyverklaring.

“Bij Zendesk streven we ernaar om bij elke 
interactie vertrouwen op te bouwen. Om dit 
te verwezenlijken, werken we eraan om 
standaard beveiliging in te bouwen in elke 
fase van het ontwerp, de ontwikkeling en het 
gebruik van onze producten. We ondergaan 
strenge audits door derden, zodat klanten 
onze implementatie kunnen controleren.”

“
Maarten Van Horenbeeck
SVP, Chief Information Security 
Officer & Chief Trust Officer, 
Zendesk

https://www.zendesk.nl/trust-center/
https://www.zendesk.nl/trust-center/#privacy
https://www.zendesk.nl/company/privacy-and-data-protection/#transparency-report
https://www.zendesk.nl/trust-center/
https://investor.zendesk.com/ir-home/corporate-governance/governance-documents/default.aspx
https://investor.zendesk.com/ir-home/corporate-governance/governance-documents/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001463172/5703bb14-8b4a-411a-aac8-43177f0959f2.pdf
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Via onze sociale programma’s motiveren we 
onze werknemers om actieve wereldburgers te worden. Door 
deel te nemen aan mogelijkheden voor studie, vrijwilligerswerk 
en belangenbehartiging met betrekking tot uitdagingen waar de 
samenleving tegenwoordig voor staat, raken onze werknemers 
meer verbonden met elkaar en met Zendesk. Het bevorderen van 
dit soort op waarden gebaseerde verbindingen is een belangrijk 
onderdeel van de manier waarop we een sterke bedrijfscultuur 
behouden terwijl we groeien. 

Voor de Zendesk Foundation en onze sociale impactprogramma’s 
was 2021 een overgangsjaar. De wereldwijde coronapandemie 
bleef de dagelijkse routines en mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk verstoren. 

Te midden van zoveel onzekerheid en verandering hebben we 
onze sociale impactprogramma’s en liefdadigheidsdonaties 
opgezet rond vier zaken die in 2021 zeer belangrijk aanvoelden: 
geestelijke gezondheid, voedselonzekerheid, klimaatverandering 
en digitale gelijkheid. 

Tijd doneren (vrijwilligerswerk, 
belangenbehartiging, studie)

Zendesk ging over op virtueel vrijwilligerswerk als een manier om 
verbonden te blijven tijdens de coronapandemie en het nieuwe 
werken op afstand. In 2021 werkten onze werknemers samen met 
meer dan 50 non-profitorganisaties via onze sociale 
impactprogramma’s aan het begeleiden van studenten en 
werkzoekenden, aan het maken van wenskaarten, en aan 
educatieve en voorlichtingsprogramma’s.

Totaal aantal werknemersuren voor 
sociale impact in 2021

SECTIE VIER 

Sociale impact 
en filantropie

Meer 
dan 
6.000 uur 
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Onze impact: voedselonzekerheid  

Geschat wordt dat in 2020 9,9 procent van de 
wereldbevolking honger leed door gebrek aan voedsel. Dit 
maakt voedselonzekerheid een kritiek lokaal, regionaal en 
mondiaal probleem. De coronapandemie heeft deze crisis 
verergerd.1

In 2021 gaven onze sociale impactprogramma’s werknemers 
de kans om meer over dit onderwerp te weten te komen. 
Werknemers uit verschillende landen namen deel aan een 
reeks webinars en boekenclubs, waarbij ze met elkaar in 
contact kwamen over onderwerpen variërend van het effect 
van COVID-19 op honger tot de effecten van 
klimaatverandering op de toenemende wereldwijde 
voedselonzekerheid.

We gaven ook prioriteit aan subsidies voor 
non-profitorganisaties die dit complexe, wereldwijde 
probleem aanpakken. Naast subsidies aan mondiale partners 
zoals het Wereldvoedselprogramma en World Central Kitchen, 
steunden we veel kleinere, lokale non-profitorganisaties die 
werken aan het bestrijden van honger in hun community’s.

“Zendesk werkt nauw samen met 
organisaties die voedselonzekerheid 
bestrijden. Dit begon met ons vroege model 
om lokale non-profitorganisaties en 
programma’s te steunen in regio’s waar we 
kantoren hebben. Omdat dit probleem is 
uitgegroeid tot een ongekende wereldwijde 
uitdaging, werken we nu aan de 
ondersteuning van deze zaak op mondiaal 
niveau.”

“
Megan Trotter
VP, Social Impact, Zendesk

1https://www.who.int/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-
marked-by-spike-in-world-hunger

aan subsidies gedoneerd aan 
non-profitorganisaties
die werken aan de aanpak van 
voedselonzekerheid over de hele wereld

non-profitorganisaties die honger 
proberen te verlichten, ontvingen 
subsidies van de Zendesk Foundation

Tech for Good-partners ontvingen gratis 
Zendesk-producten en -expertise om 
voedselonzekerheid aan te pakken

$1.480.081

19

9

Zendesk Foundation
$ 250.000 
aan het Wereldvoedselprogramma

$ 500.000 
aan World Central Kitchen

$ 532.581 
aan het International Rescue 
Committee

$ 197.500 
aan lokale non-profitorganisaties
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Onze impact: digitale gelijkheid 

In 2021 werkten we samen met Team4Tech om werknemers van 
Zendesk de kans te geven specifieke professionele 
vaardigheden te delen om de activiteiten en effectiviteit van twee 
non-profitorganisaties in Afrika te verbeteren. Onze vrijwilligers 
ontwierpen oplossingen om meer vrijwilligers te betrekken bij het 
werk van een van de non-profits en een netwerk van 
bedrijfspartners te vinden en in te zetten voor de andere. 

“Ik was blij en voldaan dat ik een 
geweldige organisatie mocht steunen. 
Dankzij het kader van Design Thinking 
konden we ons goed concentreren op 
hun uitdagingen. Het was ook geweldig 
om nieuwe mensen te ontmoeten en 
met hen samen te werken. De 
dynamiek hielp bij het stimuleren van 
creatief denken.“ 

“
Yvo Chavez
Product & Platform Lead, Zendesk

“Door mijn werk voor Team4Tech wist ik dat 
ik persoonlijk meer wilde doen en dat ik het in 
me had om mijn tijd en vaardigheden voor 
de juiste redenen ter beschikking te stellen. Ik 
ben Zendesk dankbaar dat ze dit aanbieden 
aan hun werknemers. Ik ben erg blij 
onderdeel te zijn van deze projecten.” 

“
Étienne Cantin
Technical Architect, Zendesk

Helpen in onze woonplaats
Civic Bridge is bedoeld om innovatie in de stad en county San 
Francisco mogelijk te maken, te vergemakkelijken en te 
bevorderen door teams van werknemers uit de particuliere 
sector te koppelen aan kritieke uitdagingen voor de stad.

De Office of Contract Administration (OCA) ondersteunt 
de inkoop van goederen en diensten door de stad om de 
inwoners te voorzien van cruciale overheidsdiensten. Door de 
ingewikkelde regelgeving van San Francisco is het voor kleinere 
bedrijven echter moeilijk om contracten met overheden te 
sluiten. Om het proces rechtvaardiger te maken, zocht OCA 
steun om de behoeften van deze bedrijven beter te begrijpen en 
aanbevelingen te doen voor meer gestroomlijnde 
aanbestedingen. 

In slechts 16 weken was een vrijwilligersteam van Zendesk in 
staat om een enquête te lanceren en meer dan 100 antwoorden 
te genereren die belangrijke inzichten verschaften in hoe 
bedrijven het contract- en nalevingsproces ervaren. 

Op basis van hun bevindingen heeft het team aanbevelingen 
opgesteld voor het stroomlijnen van het proces (vooral voor 
kleine bedrijven) en voor het opzetten van een “one-stop-shop”, 
een gecentraliseerde hulpbron voor bedrijven. Als aanvulling op 
de aanbevelingen gebruikten de vrijwilligers hun 
ontwerpvaardigheden ook om een proceskaart te ontwikkelen 
met mogelijkheden voor verbeteringen en een prototype te 
maken van een nieuwe website waarmee inwoners die zaken 
willen doen met de stad beter geholpen kunnen worden.

“Dit werk paste echt bij Zendesks filosofie van 
positieve bijdragen leveren.” –Vrijwilliger van Zendesk

https://team4tech.org/


In 2021 doneerde de Zendesk 
Foundation meer dan $ 3,7 miljoen 
aan subsidies aan wereldwijde en 
lokale non-profitorganisaties die onze 
vier doelen ondersteunen. 

Totaal bedrag in dollars gedoneerd door de 
Zendesk Foundation in 2021

$ 3.782.110

2020

$ 3.332.000

2019

$ 1.322.000

2018

$ 1.029.200

Nog eens $ 337.544 werd via het 
GlobalGiving-platform aan 
werknemers toegewezen, waarbij 
het geld naar een breed scala aan 
ontvangers en doelen ging, 
waaronder Afghaanse 
vluchtelingen, schoolmeisjes in 
India, herstel van koraalriffen en 
hulp bij COVID-19.
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Technologie en expertise doneren

Het Tech for Good-programma van Zendesk biedt gratis software en expertise aan non-profitorganisaties 

die urgente sociale problemen aanpakken. Door gebruik te maken van de kracht van CX-tools kunnen 

onze partners hun efficiëntie verbeteren en hun impact vergroten. 

 

In 2021 ondersteunde Tech for Good 82 non-profitorganisaties met $ 3,4 miljoen aan gedoneerde 

software en $ 142.000 aan gratis professionele diensten. De software van Zendesk ondersteunde 

kenniscentra voor vluchtelingen in 10 landen over de hele wereld, stelde individuele donoren in staat om 

rechtstreeks geld te betalen aan mensen die in armoede leven en hielp mensen die gevangen zitten om 

in contact te blijven met hun dierbaren.

$ 1.003.967
2019 TOTALE DONATIES

$ 3.063.391
2020 TOTALE DONATIES

82
Ondersteunde 

non-profits

$ 3,4 M
Aan gedoneerde 

software

2.793
# gedoneerde 

Zendesk-licenties

990.000
Kennisbank-views

35.000
Opgeloste tickets

$ 142.000
Waarde van gedoneerde 

gratis diensten 

500.000
Non-profit begunstigden 

ondersteund door 
Zendesk

2021
Impact¹

1 Een aantal hier opgenomen cijfers is afgerond
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“

David Miliband
President & CEO van het 
International Rescue Committee

“De voortdurende samenwerking van het IRC met Zendesk 

vertegenwoordigt het beste dat een partnerschap met het IRC te 

bieden heeft - een combinatie van gedeelde expertise en 

baanbrekend innovatief denken om enkele van de meest complexe 

problemen binnen de humanitaire sector op te lossen. Met de steun 

van Zendesk hebben we ons Signpost-programma (een reeks 

digitale tools om tijdig nauwkeurige informatie aan mensen te 

verstrekken die een conflict ontvluchten) sterk uitgebreid bij 

verschillende van onze noodhulpacties, waaronder de meest 

recente crisis in Afghanistan. We zijn verheugd om met Zendesk te 

blijven samenwerken, kwaliteitsprogramma’s en -diensten voor 

onze klanten te creëren en de weg te effenen voor op technologie 

gebaseerde partnerschappen met de particuliere sector.”
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KindWork is een non-profitorganisatie die getalenteerde 
mensen met een getinte huidskleur in New York helpt een 
nieuwe carrière te starten in technologie en innovatie, door 
gratis carrièretraining, coaching en arbeidsbemiddeling te 
bieden aan jongeren met een laag inkomen. 

KindWork gebruikt producten van Zendesk om deelnemers 
op te leiden tot CX-expert. Dankzij de gratis 
Zendesk-licenties hebben studenten toegang tot de 
volledige suite van Zendesk-producten. 

BEKIJK DE VIDEO

Foto-credit: KindWork

“We leren onze studenten omgaan met 
het Zendesk-platform, want als je alle 
vacatures voor klantenservice in NYC 
bekijkt, staat er bij minstens 50% tot 75% 
‘Zendesk-vaardigheden gewenst’. Als je 
weet hoe je Zendesk moet gebruiken en 
dat op je cv kunt zetten, kom je al een 
heel eind.”

“
Jeanine Mendez
Co-Founder, KindWork

AMER 

KindWork + 
Zendesk: 
CX-training 
voor studenten 
met een 
achterstand

 

91% 
van de deelnemers is 
afgestudeerd

 

50+ 
partnerschappen met 
werkgevers

 

250 uur 
loopbaanbegeleiding 

https://www.zendesk.nl/blog/kindwork-trains-students-into-tech-jobs-with-zendesk/
https://helpers.zendesk.com/techforgood/kindwork
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De missie van charity: water is om voor iedereen 
ter wereld voor schoon en veilig drinkwater te 
zorgen. Onderdeel van die missie is het leveren 
van de best mogelijke klantervaring aan elke 
donateur en vrijwilliger. 

Gewapend met Zendesk-tools, waaronder macro’s 
en gebruikerstags, werkt het CX-team van charity: 
water eraan om ervoor te zorgen dat interacties 
met iedereen die hun organisatie ondersteunt snel 
en accuraat worden afgehandeld.

“De mogelijkheid om op elk moment 
met onze klanten te praten is absoluut 
noodzakelijk. Dat is mogelijk met 
Zendesk, waardoor we een 
effectievere organisatie zijn.”

“
Kaitlyn Jankowski
Support Experience Manager, charity: water

EMEA 

charity: water + Zendesk: 
Gemeenschappen wereldwijd 
schoon water bezorgen

  
97%
Klanttevredenheid

 
November 2010
Begonnen met Zendesk

+15.000
Klanten geholpen

https://support.charitywater.org/hc/en-us
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De missie van Ecosystem Restoration Camp (ERC) is het 
bestrijden van armoede, klimaatverandering, het uitsterven van 
soorten en woestijnvorming door het herstellen van verwoeste 
landschappen over de hele wereld.  

Het kleine team van ERC werkt verspreid over de hele wereld - 
van Amsterdam tot Barcelona en Kaapstad. Ze coördineren 
restauratiekampen en doen het grotere werk van de stichting 
met behulp van platforms als Google Docs, Slack, Zoom en 
WhatsApp. 

ERC gebruikt Zendesk om alle outreach te coördineren en hun 
cruciale kennisdelingsplatform op te zetten, zodat alle 
waardevolle informatie gedeeld kan worden die kampeerders 
en begeleiders hebben verzameld gedurende hun tijd bij de 
organisatie.

LEES HET BLOG ARTIKEL

“Het delen van onze met moeite opgedane kennis met andere mensen in andere gebieden over 
de hele wereld bleek erg lastig. Dankzij Zendesk kunnen we mensen verbinden. Zo kunnen we de 
tijdens onze inspanningen opgedane kennis wereldwijd delen.”

Cath Richee
Marketing and Communications,  ERC

GLOBAL/EMEA

ERC + Zendesk: Kennis 
inzetten om uitgeputte 
ecosystemen te redden

“
130+
Kennisartikelen gemaakt

1.000+
Kennisbank-views 

https://ecosystemrestoration.zendesk.com/hc/en-gb
https://www.zendesk.com/blog/ecosystem-restoration-camps-and-zendesk/


SECTIE VIJF 

Milieu-impact

Onze strategie en inzet
2021 was het derde jaar dat Zendesk zich inzette voor duurzaamheid. Hierbij bleven we ons richten 
op het verminderen van emissies en het vergroten van transparantie. We zien een toenemende 
belangstelling van onze werknemers, klanten en investeerders voor onze aanpak van milieuproblemen. 
In 2021 hebben we onze strategie met betrekking tot milieu-impact verder uitgewerkt.

Meten: We werken voortdurend aan het verbeteren van de manier waarop we onze milieueffecten 
meten en voorspellen en blijven onze vorderingen en metrics delen. 
Verminderen: We blijven werken aan het verminderen van emissies, watergebruik en afval in onze 
activiteiten en toeleveringsketen.
Verwijderen: Wanneer we onze emissies niet kunnen verminderen, zullen we proberen 
koolstofcompensaties en hoogwaardige kredieten voor het verwijderen van koolstof te kopen om 
koolstof uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan.

Jaarlijkse groei in belangstelling van werknemers

Jaarlijks aantal vragen van klanten

De belangstelling van stakeholders blijft groeien
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We hebben een duurzaamheidsraad 
opgericht met leidinggevenden uit 
verschillende afdelingen om het bestuur, 
de controleerbaarheid en de begeleiding 
van duurzaamheidsinitiatieven en 
-strategieën te verbeteren.

2

We hebben een nieuw 
softwareplatform in gebruik 
genomen om onze milieueffecten 
beter te kunnen meten en plannen. 
We kunnen nu onze 
koolstofuitstoot meten.

3

We blijven onze kantoren van energie 
voorzien met een aanbod van 100% 
hernieuwbare energie van lokale 
nutsbedrijven, of door de aankoop van 
hernieuwbare energiecertificaten (REC’s) 
voor locaties waar dit niet mogelijk is.

4

We hebben samen met onze 
leveranciers van clouddiensten 
geanalyseerd welke regio’s de 
schoonste elektriciteit bieden en 
hebben in 2021 nieuwe 
cloudcapaciteit in die specifieke 
regio’s toegevoegd.

5
Net als een aantal van onze 
technologische branchegenoten 
investeren we in hoogwaardige 
koolstofverwijderingstechnologie, in plaats 
van afhankelijk te zijn van 
koolstofcompensatie. Dit is een spannende 
nieuwe ontwikkeling waarmee Zendesk 
een zinvolle bijdrage kan leveren tegen 
klimaatverandering.

6

We hebben ons eerste milieubeleid 
gepubliceerd, waarin we onze verdere 
inspanningen ter ondersteuning van 
milieu en duurzaamheid uiteenzetten.

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Environmental_Policy.pdf
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Kantooremissies:
● In 2021 hadden we wereldwijd 13 gehuurde kantoren. 

Vier worden voorzien van 100% hernieuwbare energie 
door lokale nutsbedrijven. We hebben ook 
hoogwaardige certificaten voor hernieuwbare energie 
(REC’s) gekocht die gelijk zijn aan de hoeveelheid 
elektriciteit die de resterende kantoren gebruiken.

Emissies van de toeleveringsketen:
● We hebben onze gedragscode voor leveranciers in 2021 

bijgewerkt met nieuwe formuleringen over 
duurzaamheid, zodat we ons kunnen concentreren op 
samenwerking met onze grootste leveranciers bij het 
meten en nauwkeuriger rapporteren van onze Scope 
3-emissies. Dit was een belangrijke eerste stap voor 
onze toeleveringsstrategie.

Emissies van de cloud:
● We hebben overlegd met onze grootste 

cloudhostingproviders 
om te bespreken hoe we nauwkeuriger onze 
koolstofreductie kunnen meten en verbeteren. Naar 
aanleiding daarvan ontwikkelen we een strategie 
voor de manier waarop we de geschatte emissies 
van ons gebruik van hostingactiviteiten kunnen 
neutraliseren met hoogwaardige, permanente 
verwijdering en opslag van koolstof. We erkennen de 
complexiteit van dit doel en testen verschillende 
strategieën om het op een doordachte manier te 
bereiken.

 

Energie en emissies

We werkten samen met Watershed om onze wereldwijde broeikasgasemissies van 2021 te analyseren. Dankzij het diepere 
inzicht dat Watershed ons gaf in het meten van onze emissies, hebben we besloten een aantal van onze referentiewaarden 
opnieuw vast te stellen (zie bijlage voor details), zodat we onze vorderingen van jaar tot jaar beter kunnen vergelijken.

Ons plan om onze emissiedoelstellingen te bereiken:

Emissies 2021¹
Bruto emissies in de loop van de tijd
tCO2e per maand

Bruto emissies per categorie

48.000
tCO2e

1 De hier gepresenteerde cijfers zijn afgerond.

https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://watershed.com/
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Waarom techbedrijven vroege 
voorstanders zouden moeten zijn van 
koolstofverwijderingstechnologieën

CarbonCure slaat permanent CO2 op in beton 
dat gebruikt wordt voor de bouw.

Bij Zendesk laten we ons motiveren door 
technologie om wereldwijde uitdagingen zoals 
klimaatverandering aan te pakken. We geloven 
bovendien dat we een cruciale rol kunnen 
spelen bij het versnellen van de ontwikkeling 
van koolstofverwijderingstechnologieën. 

Vanaf 2021 zijn we gaan investeren in 
hoogwaardige koolstofverwijderings-
technologieën, in de hoop dat deze 
technologieën met onze steun op kunnen 
schalen tot een omvang van betekenis. Dit zijn 
de vier bedrijven waarmee we samenwerken:

Ter plaatse met Carbo Culture vlak bij Modesto in 
Californië, waar ze een grote pyrolyzer testen om 
landbouwafval permanent om te zetten in biochar.

Charm Industrial neemt landbouwafval en zet het 
om in bio-olie die permanent in de grond wordt 
geïnjecteerd.

Carbo Culture zet CO2 van planten om in 
stabiele koolstof en slaat het 1000 jaar lang op.

Climeworks gebruikt directe luchtafvangtechnologie 
om CO2 uit de atmosfeer te zuigen en ondergronds 
op te slaan.

We beseffen dat onze community’s naar ons kijken om zinvolle 
positieve veranderingen teweeg te brengen. We vinden 
bovendien dat bedrijven een cruciale rol kunnen spelen door 
technologieën voor koolstofverwijdering in een vroeg stadium te 
ondersteunen, zodat ze kunnen worden opgeschaald om aan de 
behoeften van het Akkoord van Parijs te voldoen. 

We vinden het geweldig om alles wat we op dit gebied doen te 
delen met onze werknemers en enkele van onze grootste 
technologische klanten die ook in deze oplossingen investeren. 
We hopen dat we samen een echt verschil kunnen maken.

De wereldwijde pandemie veranderde de balans tussen reizen, 
technologie en de gevolgen van klimaatverandering. In 2021 
voerden we een digitale strategie in voor vergaderingen en 
evenementen, waardoor de optimale manier waarop we met 
onze klanten en interne teams communiceren is veranderd en 
de uitstoot van broeikasgassen in verband met wereldwijde 
kantooractiviteiten en reizen van werknemers is verminderd.

Duurzaamheid van onze activiteiten_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

https://www.carboncure.com/
https://charmindustrial.com/
https://carboculture.com/
https://climeworks.com/
https://www.carboncure.com/
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Kantoorbouw
Sinds 2021 werkt het vastgoedteam van Zendesk samen met een duurzaamheidsadviseur om een “Green Office 
Program”-strategie en doelstellingen voor de toekomstige bouw en inrichting van kantoren op te stellen. De strategie richt 
zich op het verbeteren van de gezondheid van werknemers, het verminderen van ingesloten koolstof, bouwafval en het 
meubilair dat we in onze kantoren gebruiken. De resultaten van deze strategie helpen ons om meer te doen dan beschreven 
in de LEED- en WELL-certificeringen bij het ontwerpen van de kantoorruimten die onze werknemers, klanten en bezoekers 
gebruiken, en tegelijkertijd hun gezondheid en welzijn te bevorderen.

Kantoorbeheer
Ons team voor werkplekervaring werkte in 2021 samen met ons duurzaamheidsteam om voor elk van onze kantoren een 
duurzaamheids-scorecard op te stellen. Deze scorecards helpen ons om de 15 verschillende onderdelen van een duurzamer 
gebruik van onze kantoren te meten. Daarnaast heeft ons team voor werkplekervaring onze eet- en drinkstrategie opnieuw 
geëvalueerd ter voorbereiding op de heropening van ons kantoor, met nieuwe doelstellingen om meer glutenvrije, 
veganistische en zuivelvrije opties aan te bieden, zodat we milieubewuster zijn en voldoen aan de WELL-normen voor onze 
kantoren.

Elektronisch afval
Door apparatuur op verantwoorde wijze te recyclen en te verkopen voor hergebruik, verminderen we onze impact op het 
milieu terwijl we waarde terugwinnen uit onze verouderde IT-apparatuur. We zijn in zee gegaan met een wereldwijde partner 
voor de verwijdering van elektronica die voldoet aan onze eisen voor het werken volgens de ISO 14001-certificering en de 
strenge e-Stewards-certificering (of een vergelijkbare lokale norm). Natuurlijk blijft databeveiliging van het grootste belang: 
alle harde schijven worden gewist en vernietigd en de certificaten van vernietiging worden bewaard. 

Werknemers betrekken

In het tweede kwartaal van 2021 lanceerde het sociale impactteam van Zendesk in 
samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) een campagne over klimaatverandering 
met een focus op drie gebieden:

● Steden en het milieu
● Herstel van ecosystemen
● Klimaat en gemeenschappen

Het WNF ontving een subsidie van 500.000 dollar van de Zendesk Foundation als 
onderdeel van onze inzet om onze inspanningen voor duurzaamheid wereldwijd uit te 
breiden.

We werkten ook samen met het WWF, American Forests, Ecosystem Restoration Camp en 
het International Rescue Committee om een serie met virtuele sprekers te presenteren. 
Werknemers woonden informatiesessies bij over de gevolgen van klimaatverandering voor 
mensen, van steden tot afgelegen gemeenschappen, om te leren hoe we verwoeste 
ecosystemen kunnen herstellen. 

WWF®- en ©1986 Panda-symbolen zijn eigendom van het WNF. Alle rechten voorbehouden.  

https://standard.wellcertified.com/features
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html


Onze cultuur en waarden
We werken bewust aan een cultuur waarin alle werknemers 
zich gesterkt voelen om tijdens hun werk helemaal zichzelf 
te zijn. Voor ons betekent dat het naleven van de waarden 
die bepalen wie we zijn en waar we voor staan. We zorgen 
er bijvoorbeeld voor dat onze werknemers kunnen groeien 
en zich kunnen ontwikkelen en intensiveren onze inzet voor 
diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in onze community’s 
en ons bedrijf.

Onze digitale manier van werken hielp ons bij de overgang 
naar werken op afstand en bij de verdere ontwikkeling van 
onze cultuur. Onze werknemers en hun ervaringen tijdens 
hun werk thuis of op kantoor (of ergens daartussenin) staan 
centraal bij onze ontwerpbeslissingen. Hoe en waar ze ook 
werken, we streven naar gelijkheid, inclusiviteit en 
flexibiliteit. 

Dit zijn enkele van de manieren waarop we werknemers 
meer mogelijkheden gaven toen we in 2021 overschakelden 
op thuiswerken:

● FlexOffice: Thuiswerkende werknemers hebben 
gelijke toegang tot een werkplek wanneer ze die 
nodig hebben.

● Inrichting van het thuiskantoor: Alle 
werknemers krijgen financiële ondersteuning voor 
connectiviteit en comfort tijdens het thuiswerken. 

● Ons toekomstige kantoor: Doelgericht 
kantoorgebruik is gericht op het verbeteren van de 
samenwerking en verbinding tussen collega’s.

Deze inspanningen ondersteunen ons vermogen om te 
groeien en verbonden te blijven. Aan het eind van 2021 
hadden we een personeelsgroei van 41% op jaarbasis in 15 
landen. Nu we meer digitale manieren van werken en 
flexibele werkpraktijken omarmen, hebben we de 
mogelijkheid overal ter wereld de beste mensen aan te 
nemen.

27

SECTIE ZES 

Werknemerscultuur 
en inclusiviteit

“De waarden die we bij Zendesk hebben zijn 
diep verweven in ons bedrijf. Ze vormen de 
basis van onze wereldwijde 
werknemerservaring, versterken onze 
cultuur, beïnvloeden onze producten en 
stellen ons in staat om tijdens onze groei 
authentiek te blijven als bedrijf.”

“
Alex Constantinople
Chief Marketing Officer,
Zendesk

“We stimuleren inclusie door onze inzet voor 
saamhorigheid te verankeren in alles wat 
we doen en door verbondenheid onder 
iedereen in onze community te bevorderen: 
werknemers, klanten en externe partners.”

“
Andee Nieto
Chief People Officer,
Zendesk

2021 Zendesk Global Impact Report
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We bouwen onze cultuur op met 
werknemerscommunity’s (EC’s)

We willen graag de ideale werkgever zijn voor divers talent. Onze DEI-strategie zet mensen voorop en begint bij ons 
leiderschap. Het is gericht op het nemen van concrete, duurzame maatregelen om een omgeving op te bouwen waarin al onze 
werknemers zich thuis voelen en succesvol kunnen zijn. Onze werknemerscommunity’s (employee communities, ofwel EC’s) 
spelen een cruciale rol bij het opbouwen van een inclusieve cultuur. Ze leren ons regelmatig hoe we inclusieve werkwijzen 
binnen het leiderschap kunnen verankeren, community’s kunnen creëren die ons samenbrengen en, het allerbelangrijkste, 
onze werknemers de middelen kunnen geven om zich te ontplooien. Al onze EC’s worden gesponsord door een lid van het 
directieteam en geleid door werknemers die hun leiderschapscapaciteit en passie voor het bevorderen van inclusie en 
saamhorigheid in de hele organisatie hebben laten zien.

Dit zijn onze werknemerscommunity’s¹

Collegiale kringen
Een hoogtepunt van 2021 was de start van onze collegiale 
kringen, een reeks informele chats met senior staff en een 
kleine groep EC-leden om door onze werknemers 
geselecteerde onderwerpen op het gebied van 
professionele ontwikkeling te bespreken. De onderwerpen 
varieerden van evenwicht tussen werk en privé, macht en 
invloed, onderhandelen en authentiek leiderschap. Deze 
gesprekken leverden waardevolle inzichten op voor zowel 
onze managers als onze werknemers.

People of 
color and 

allies

LGBTQIA+ and 
allies

Women and 
allies

Women in 
engineering 

and allies

Veterans and 
reservists and 

allies

Parents and 
caregivers 
and allies

Multi-
generations 

and allies

Persons with 
disabilities 
and allies

14830+3.400+

MISSIEREGIO’SCOMMUNITY’SMANAGERSLEDEN

1Per 11 juli 2022
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We intensiveren onze inzet op gebied van DEI
Verantwoordelijkheid ligt aan de basis van zinvolle veranderingen. In 2021 hebben we de Zendesk Diversity Council opgericht, 
bestaande uit onze meest senior leiders, om het beheer en de verantwoording van onze DEI-verplichtingen te waarborgen. Deze 
raad stelt beleid en werkwijzen vast die bevorderlijk zijn voor de werving, het behoud en de ontwikkeling van een diverse, inclusieve 
en goed presterende organisatie. Een van de eerste prioriteiten van de raad was het vaststellen van ambitieuze 
representatiedoelstellingen. Deze doelstellingen dragen ertoe bij dat onze vooruitgang wordt gemeten, dat in elke functie actie 
wordt ondernomen en dat managementteams worden betrokken bij het doorvoeren van veranderingen die zijn afgestemd op 
functionele en geografische kansen.

Dit is de vooruitgang die we geboekt hebben met betrekking tot representatie in 2021:
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Ga voor meer informatie naar onze webpagina Diversiteit en inclusie.

Ter ondersteuning van ons doel om een werkcultuur te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, hebben we de mogelijkheden voor persoonlijke identificatie voor onze 

werknemers uitgebreid. Begin 2022 hebben we in de Verenigde Staten de categorieën seksuele geaardheid en niet-binaire genderidentificatie opgenomen.

Gendervertegenwoordiging (totaal bedrijf)

Totaal bedrijf

Vrouw 

Man 

Vrouw 

Man 

Vrouw 

Man 

Vertegenwoordiging van etniciteit (alleen VS)

Leidinggevende functies - Directie+ Technische functies

Wit 
Aziatisch
Hispanics of Latinx 
Zwart of Afro-Amerikaans 
Inheems Hawaiiaans of Pacific Islander

2021

2020

39%  59%

 60%37%

44%  55%

58%40%

25%  72%

 75% 22%

2021

2020

Twee of meer etniciteiten 
American Indian of Alaska Native 
Geweigerd te vermelden 
Niet opgegeven 

61,6% 20,1% 6,8% 5%
0,4%

3,5%
0,2%

1,8%
0,7%

64,7% 20,4% 6,1% 2,6%
0,6%

3,3%
0,2%
1,4%

0,7%

https://www.zendesk.nl/diversity-inclusion/


Zendesk wil een katalysator zijn voor verandering in de 

SaaS-sector, de bredere techbranche en de wereldwijde 

gemeenschap. Maar een gelijkwaardigere wereld 

creëren kunnen we niet alleen. We werken samen met 

organisaties die echt innovatief en inspirerend werk 

doen op het gebied van DEI. In 2021 sponsorden we het 

2021 State of Black America Report van de National 

Urban League, werden we actief lid van het 

Equal@Work-initiatief van het European Network Against 

Racism en steunden we The Asia Foundation bij hun 

onderzoek naar vrouwen in STEM-netwerken en de 

barrières waarmee vrouwen met een carrière in 

wetenschap, technologie, techniek en wiskunde worden 

geconfronteerd.

We streven ernaar de diversiteit van onze kandidatenpools 

uit te breiden en gekwalificeerde kandidaten te vinden om 

onze aanwervingsdoelstellingen te halen. Om ervoor te 

zorgen dat onze processen inclusief zijn, heeft onze 

Diversity Council regels opgesteld over hoe Zendesk 

personeel aanneemt, inclusief het streven naar diverse 

kandidaten op elk niveau van de organisatie en 

voortdurende betrokkenheid bij diverse community’s over 

de hele wereld. Om ons momentum te behouden, hebben 

we geïnvesteerd in geweldige externe organisaties die een 

impact maken, zoals: The Mom Project, BYP (Black Young 

Professionals) Network en Lesbians Who Tech.

“We geloven dat het van cruciaal belang is om 
bewust actie te ondernemen om een 
personeelsbestand op te bouwen dat een 
afspiegeling is van onze klanten, om een cultuur 
op te bouwen waarin iedereen erbij hoort, en om 
samen met belangrijke partners een rol te 
spelen bij het aanpakken van ongelijkheid in de 
community’s waar we wonen en werken.”

“
Dave Kim
Vice President, DEI,
Zendesk

We versterken onze impact 
door samenwerking

302021 Zendesk Global Impact Report

https://soba.iamempowered.com/2021-report
https://nul.org/
https://nul.org/
https://www.enar-eu.org/ENAR-s-Equal-work-Platform/
https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/
https://asiafoundation.org/
https://asiafoundation.org/publication/accelerating-womens-advancement-in-stem-emerging-lessons-on-network-strategies-and-approaches/
https://themomproject.com/
https://byp.network/
https://byp.network/
https://lesbianswhotech.org/about/
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We zijn trots op onze bedrijfscultuur en het maakt ons blij dat 
onze werknemers en anderen erkennen hoe bijzonder die is.

Glassdoor Best Places 
to Work for 2022

HRC Best Places to Work 
score of 100

78%
zegt tevreden te zijn met 

werken bij Zendesk

83%
beveelt Zendesk aan als

 een fijne plek om 
te werken

86%
zegt dat we een inclusieve 

en gelijkwaardige 
werkomgeving 

bevorderen *

UC Berkeley’s Prestigious 
2021 Leader in Lifelong 
Learning Award

*Zoals gerapporteerd via onze Inclusion Index, wat een samenstelling is van zeven kernvragen over onze algemene inzet voor DEI, eerlijke 
behandeling, oplossen van geschillen, besluitvorming, psychologische veiligheid, saamhorigheid en vertegenwoordiging van diversiteit. 

https://executive.berkeley.edu/thought-leadership/press-release/zendesk-lifelong-2021?utm_campaign=Thought%20Leadership&utm_content=194348873&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-57199231651
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De zorg voor onze werknemers was in 2021 
belangrijker dan ooit. We bleven onze 
beloningsprogramma’s innoveren en 
ontwikkelen om onze werknemers en hun 
welzijn tijdens elke fase van hun persoonlijke 
en professionele loopbaan te ondersteunen. 
We geloven in een empathische behandeling 
van werknemers en dat het noodzakelijk is 
iedereen als een volwaardig persoon te zien.

We zorgen voor onze werknemers

Geestelijke gezondheid/
emotioneel welzijn

De afgelopen jaren is de behoefte aan meer aandacht voor 
geestelijke gezondheid en welzijn op het werk toegenomen. We 
streven ernaar toegang te bieden tot voorzieningen voor 
geestelijke gezondheid die het emotionele welzijn en de 
veerkracht van ons personeel versterken en ondersteunen. 
Hulpmiddelen op het gebied van geestelijke gezondheid:

● Online therapieprogramma’s, relatietherapie en hulp bij 
ernstige incidenten

● Toegang tot een app die mindfulness bevordert door 
meditatie onder begeleiding

● Toegang tot gecertificeerde coaches die gespecialiseerd 
zijn in verschillende aandachtsgebieden om werknemers 
te ondersteunen hun beste zelf te zijn

● Empathiecirkels onder leiding van therapeuten om de 
verbondenheid van werknemers te bevorderen

Vrijetijdsprogramma’s om 
nieuwe energie op te doen 

We vinden het belangrijk om werknemers mogelijkheden te bieden 
om afstand te nemen van hun werk wanneer ze zich op zichzelf 
en/of hun gezin moeten concentreren. Dat doen we door het 
aanbieden van:

● Maandelijkse ‘Recharge Fridays’ om zelfzorg te 
bevorderen en werknemers tijd te geven om op adem te 
komen, na te denken en zich te heroriënteren

● Programma’s voor nood-, zorg- en vaccinatieverlof 
● Ouderschapsverlof waarbij alle ouders wereldwijd even 

veel verlof krijgen 
● Verlof bij zwangerschapsverlies ter ondersteuning van 

werknemers die een verlies meemaken

Hulpmiddelen voor gezinnen

We bevorderen de harmonie tussen werk en privé en versterken 
de sociale verbondenheid door middel van programma’s, beleid 
en werkpraktijken waarbij alle werknemers in elke levensfase 
worden betrokken. Hulpmiddelen:

● Een online platform om algemene zorgdiensten te 
vinden ter ondersteuning van werknemers om werk en 
privé te combineren

● Voordelen voor gezinsvorming, met toegang tot door de 
werkgever gesponsorde fondsen om 
vruchtbaarheidsbehandelingen te betalen 

● Services voor gezinsvorming, waaronder adoptie en 
draagmoederschap 

Zendesk staat achter Paid Leave for the United States (PL+US) ter 
ondersteuning van een nationaal betaald programma voor 
familie- en medisch verlof. 

Financieel welzijn

We ondersteunen werknemers bij het nastreven van hun 
financiële doelen met programma’s die financieel welzijn 
bevorderen. Hulpmiddelen:

● Toegang tot financiële adviseurs en belastingadviseurs, 
evenals online tools en evaluaties 

● Pensioenplannen en flexibele uitgavenrekeningen om 
werknemers te helpen hun financiële doelen te bereiken 
en hun spaargeld te optimaliseren

https://paidleave.us
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We bieden carrièretrajecten

2.666: Werknemers begonnen hun carrière bij Zendesk in 2021 
via een nieuw ontwikkeld 100% virtueel onboarding-programma 
voor nieuwe werknemers. 

Geef iets terug: Tijdens het onboarding-programma maakten 
deelnemers “we denken aan je”-kaarten voor aan huis gebonden 
senioren en andere partners van de Zendesk Foundation. 
Bovendien kregen werknemers een cadeaubon van 25 dollar 
voor een goed doel naar keuze via Global Giving. In 2021 werden 
duizenden wenskaarten gemaakt ter ondersteuning van 
verschillende wereldwijde non-profitorganisaties.

Support elkaar: Ter ondersteuning van wereldwijde diversiteit, 
gelijkheid en inclusie bieden we alle werknemers een ‘Allyship 
Toolkit’, waarmee ze support kunnen bieden aan hun community 
en op hun werkplek.

...en bouw hier een carrière op 
In 2021 hielpen we onze werknemers verder te groeien via promoties 
en andere vormen van interne mobiliteit, zoals het veranderen van baan 
om weer het gevoel te krijgen aan ‘iets nieuws’ te beginnen.

We weten dat onze werknemers pas echt groeien als er gelijke kansen zijn voor ervaringen, 
leiderschap en opleiding. Daarom ondersteunen we de groei van onze werknemers vanaf het moment 
dat ze bij Zendesk komen werken en gedurende hun hele ontwikkeling en carrière. Dit doen we via 
leerprogramma’s, on-demand leermiddelen en leervergoedingen waarmee werknemers hun eigen 
pad kunnen uitstippelen op basis van hun persoonlijke loopbaaninteresses en ambities.

Sluit je aan bij de koplopers 
in klantenservice... 

23,3%
van de werknemers kreeg 

in 2021 een promotie

15,2%
van de werknemers is 

aan een nieuwe functie 
begonnen 

Dit is Zendesk - een video die laat zien wie we 
zijn en wat we doen. 

https://www.youtube.com/watch?v=hd5LRkjGK84
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Leiderschapsverwachtingen

Managers kunnen carrièrepaden 
mogelijk maken door de groei- en 
ontwikkelingsaspiraties van 
werknemers te ondersteunen. Door 
inclusief gedrag bevordert ons 
leiderschap gelijkheid in het 
ondersteunen van talent en de 
diversiteit van onze community.  De 
belangrijkste aspecten van dit 
inclusieve leiderschap zijn: leiding 
geven aan jezelf, leiding geven aan 
het bedrijf en leiding geven aan je 
team. 

Managers die op deze manier 
leiderschap belichamen, stimuleren 
verbinding en samenwerking in ons 
bedrijf zodat we effectiever en 
daadkrachtiger worden.

Geef leiding aan jezelf
Rolmodel

● Wees verantwoordelijk 
voor je acties

● Communiceer doelgericht 
en duidelijk

● Wees flexibel 

Fidelma Butler
VP, Talent & Org 
Development Zendesk

““Werken aan inclusief leiderschap is van 
cruciaal belang tijdens het opschalen van onze 
wereldwijde diverse community’s, waarbij veel 
wordt thuisgewerkt. Managers beïnvloeden 
elke dag de ervaring van kandidaten en 
werknemers door de manier waarop ze zich 
gedragen en onze waarden uitdragen.”

Geef leiding aan het 
bedrijf
Kijk om je heen

● Werk functieoverschrijdend 
samen

● Ken ons bedrijf, onze 
klanten en ons product

● Focus op resultaten en 
impact

Geef leiding aan je 
team
Leg verbindingen

● Stimuleer saamhorigheid 
en inclusief leiderschap

● Bevorder digitale manieren 
van werken

● Stimuleer de 
ontwikkeling van jezelf en 
van anderen 



“Ik heb het gevoel dat ik beroepsmatig een heel 
ander persoon ben dan toen ik aan dit 
programma begon. Ik heb er meer vertrouwen in 
dat ik veel kan bereiken in mijn carrière en kan 
blijven groeien op een snelle, positieve manier. 
Het is veel gemakkelijker voor me om zakelijke 
connecties te maken die kunnen leiden tot 
geweldige mogelijkheden om te groeien en te 
slagen, en om over mijn carrière en mijn sterke 
punten, passies en interesses te praten.” 

- Ignite-deelnemer

“

Werknemers volgden een 
formeel leerprogramma

Werknemers hebben 
cursussen afgerond op 
ons leerplatform

Aan leergeld werd 
besteed aan persoonlijke 
ontwikkeling

Nurturing Differences (Bevordering 
van psychologische veiligheid)

Live, gestructureerd leren voor managers

500+ deelnemers 
_________________________________

Ignite
Een mentorschap- en coachingprogramma 
ontworpen om onze best presterende, 
ondervertegenwoordigde talenten versneld te 
ontwikkelen

95 deelnemers 
_________________________________

Accelerate
Leiderschapsprogramma op midden- tot hoog 
niveau gericht op leidinggeven tijdens extreme 
groei en verandering

40+ deelnemers 
_________________________________

Better Up
Een individueel coachingsprogramma gericht 
op toppresteerders om hen te helpen zich te 
ontwikkelen als persoon en te inspireren als 
leider 

Meer dan 3.200 coachingsessies afgerond 
_________________________________

Illuminate
Zendesks Leadership Fundamentals Program 
voor nieuw aangenomen en net 
gepromoveerde personeelsmanagers richt zich 
op sociale, praktisch toepasbare 
managementvaardigheden.

156 deelnemers 

1.000+

251.746 

$ 1,6 M
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SECTIE ZEVEN 

ESG-metrics
Bedrijf FY 2019 FY 2020 FY 2021 GRI SASB

Naam organisatie Zendesk, Inc. 102-1

Producten en diensten Producten en diensten 102-2

Locatie van hoofdkantoor San Francisco San 
Francisco

San 
Francisco

102-3

Totaal aantal landen 
waar we actief zijn

16 16 15 102-4

Eigendom en rechtsvorm Zendesk 10-K 102-5

FY omzet (miljoenen) $ 816,4 M $ 1,030 MLD $ 1,339 MLD 102-7

Werknemers 3 3.570 4.130 5.750 102-7

Verklaring van de CEO Pagina 2  102-14

Rapportageperiode 1 januari 2021 - 31 december 2021 102-50

Rapportagecyclus Jaarlijks 102-52

Social GRI SASB

Donaties aan goede 
doelen (Zendesk 
Foundation)

$ 1.322.000 $ 3.331.951 $ 3.782.110

Programma’s ter 
verbetering van de 
vaardigheden van 
werknemers

Pagina 26 404-2

Werknemersbetrok-
kenheid 1

83%2 85%2 81% TC-SI-330a.2

1 De werknemersbetrokkenheid wordt bepaald aan de hand van twee vragen: (1) Hoe tevreden ben je over je werk bij Zendesk? (2) Ik zou Zendesk 
aanbevelen als een fijne plek om te werken.
2 De metrics over werknemersbetrokkenheid voor 2019 en 2020 zijn bijgewerkt om een transcriptiefout te corrigeren. 
3 De cijfers hebben alleen betrekking op vaste werknemers en niet op werknemers met een tijdelijk contract en stagiairs.

https://www.zendesk.nl/
https://investor.zendesk.com/ir-home/sec-filings/sec-filings-details/default.aspx?FilingId=14705974
https://investor.zendesk.com/ir-home/financial-reports/financial-releases/financial-releases-details/2020/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2019-Results/default.aspx
https://investor.zendesk.com/ir-home/financial-reports/financial-releases/financial-releases-details/2021/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2020-Results/default.aspx
https://investor.zendesk.com/ir-home/press-releases/press-releases-details/2022/Zendesk-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2021-Results/default.aspx#:~:text=Full%20year%202021%20revenue%20increased,over%2Dyear%20to%20%241.339%20billion


2021 Zendesk Global Impact Report 37

Tevreden over werken bij 
Zendesk 4

80%3 82% 78%

Beveelt Zendesk aan als 
een fijne plek om te 
werken 5

85% 87% 83%

Mensenrechtenbeleid Mensenrechtenbeleid van Zendesk 412-1

Gedragscode voor 
leveranciers

Gedragscode voor leveranciers 414-1

Diversiteit van 
leveranciers

Gedragscode voor leveranciers

Beleid voor aanvaardbaar 
gebruik 

Beleid aangaande gebruikerscontent en 
-gedrag

102-16

Diversiteit 2019 2020 2021 GRI SASB

Evaluatie van gelijke 
beloning 

Ja Ja Ja 405-2

Gendervertegen-
woordiging 6

Mondiaal technisch 7

Vrouw
Man   

20%
78%

21,8%
75,1%

24,6%
72,4% 

TC-SI-330a.3

Mondiaal management 
(Director+)

Vrouw
Man

35,4% 
63,6%

40,3%
58,3%

43,8%
55,2%

Totaal bedrijf
Vrouw

Man
37,1%
61,6%

37,3%
60,4%

39,0%
58,9%

3 De metrics van 2019 en 2020 over werknemersbetrokkenheid, tevredenheid over werken bij Zendesk en Zendesk aanbevelen als een geweldige plek om 
te werken zijn bijgewerkt om een transcriptiefout te corrigeren. 
4 De berekening staat voor het aantal werknemers dat 4 of 5 antwoordde op een 5-puntsschaal waarbij 1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden.
5 De berekening staat voor het aantal werknemers dat 4 of 5 antwoordde op een 5-puntsschaal waarbij 1 = sterk oneens en 5 = sterk eens.
6 Ontbrekende data en data die niet vermeld worden, worden hier niet gerapporteerd.  Zendesk erkent dat genderidentiteit niet binair is en werkt actief aan 
een meer inclusieve weergave van het volledige spectrum van genderidentiteit.
7 Zendesk deelt tech-werknemers in per functie.  Voor technische bedrijfsfuncties zijn kennis van en vaardigheden op gebieden als techniek en wiskunde 
essentieel.   In 2020 hebben we onze lijst met technische functies die aan deze criteria voldoen bijgewerkt. Onze basisdata voor 2019 zijn bijgewerkt om 
deze nieuwe reeks functies weer te geven.

https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Human_Rights_Policy.pdf
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367333
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367333
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Vertegenwoordiging per 
etniciteit 8

405-2 TC-SI-330a.3

Wit 65,3% 64,7% 61,6% 

Aziatisch 21,5% 20,4% 20,1%

Hispanics of Latinx 5,9% 6,1% 6,8%

Zwart of Afro-Amerikaans 2,4% 2,6% 5,0%

Inheems Hawaiiaans of Pacific 
Islander 0,8% 0,6% 0,4%

Twee of meer etniciteiten 2,9% 3,3% 3,5%

Amerikaans Indiaan of 
inheems Alaskaan 0,1% 0,2% 0,2%

Zeg ik liever niet 0,5% 1,4% 1,8%

Niet opgegeven 0,7% 0,7% 0,7%

Bestuur 2019 2020 2021 GRI SASB

Bestuursstructuur
Zie 
proxyverklaring 
2020

Zie 

proxyverklaring 

2021

Zie 
proxyverklaring 

2022

102-18

Benoemingsproces voor de 
raad van bestuur

Zie 
proxyverklaring 
2020

Zie 

proxyverklaring 

2021

Zie 
proxyverklaring 

2022

102-24

Uitvoerende versus 
niet-uitvoerende 
bestuursleden

Zie 
proxyverklaring 
2020

Zie 

proxyverklaring 

2021

Zie 
proxyverklaring 

2022

102-22

Gemiddelde ambtstermijn 
raad van bestuur

Zie rapport 2019
Zie rapport 
2020

Zie pagina 8 102-22

Onafhankelijke 
bestuursleden

Zie 
proxyverklaring 
2020

Zie 

proxyverklaring 

2021

Zie 
proxyverklaring 

2022
102-22

Diversiteit van de raad van 
bestuur (gender + etnisch)

Zie rapport 2019
Zie rapport 
2020

Zie pagina 8 102-22

Hoogste bestuursorgaan dat 
ESG-kwesties behandelt

Geen

Nominating 
and Corporate 
Governance 
Committee

Nominating 
and Corporate 
Governance 
Committee

102-29

Cookiebeleid van Zendesk Cookiebeleid voor producten van Zendesk TC-SI-220a.1

Privacybeleid voor data Privacy- en databescherming van Zendesk TC-SI-220a.1

Gedragscode Gedrags- en ethische code 102-16

8 Data over etniciteit worden alleen verzameld voor in de VS gevestigde werknemers.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367393-Zendesk-In-Product-Cookie-Policy
https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
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Emissiebron 9 2019
tCO₂e

2020
tCO₂e

2021
tCO₂e

GRI SASB

Scope 1-emissies 305-1

Kantoren 270

Scope 2-emissies (marktgebaseerd) 305-2

Kantoren 0

Scope 3-emissies 305-3

Goederen en diensten 19.000

Cloud 13.000

Marketing 9.000

Kantoren 4.000

Werknemers 2.000

Reisbranche 353

Totaal emissies (marktgebaseerd) 48.000

9 Bij de berekening van onze koolstofuitstoot houden we ons aan de Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard. We verbeteren onze 
koolstofboekhouding voortdurend. Wanneer nieuwe of kwalitatief betere data beschikbaar komen, zullen we onze voetafdrukmethode hierop 
aanpassen. Zie voor de emissies van 2019 en 2020 het Global Impact Report 2019 en het Global ImpactReport 2020. De emissies van 2021 die hoger 
zijn dan 1.000 tCO2e zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde duizendtal. 

FY 2019 FY 2020 FY 2021 GRI SASB

Milieudoelstellingen en -acties

Energiedoelstellingen voor kantoren Pagina 18

Milieubeleid Milieubeleid van Zendesk

Elektriciteitsverbruik kantoren 
(GWh)

5,7 4,0 3,2 GRI 302-1 TC-SI-130
a.1

% hernieuwbaar - gehuurde kantoren 10 43% 100% 100% GRI 302-4 TC-SI-130
a.1

Kredieten voor koolstofverwijdering 
en -vermijding (tCo2e)

4.340 10.510 11.965 

10 Inclusief energy attribute certificates (EAC’s) gekocht voor landen waar we geen 100% hernieuwbare energie konden betrekken van lokale nutsbedrijven.

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/Zendesk%20Global%20Impact%20Report%202019_r6.2.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/images/AMER/Zendesk_Global_Impact_Report_2020.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2021/12/Zendesk_Environmental_Policy.pdf
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Aanvullende bronnen

Algemene bekendmakingen en informatie

● Investeerdersrelaties

● 2020 10-K en proxyverklaringen

● Zendesks aandeelhoudersbrief voor Q4 2020

Sociale impact

● Website over sociale impact

Werknemers en cultuur

● Website over diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit

● Zendesks wereldwijde kantoren en informatie

Verantwoord ondernemen

● Privacy en databescherming

● Gedrags- en ethische code

● Gedragscode voor leveranciers

● Beleid aangaande gebruikerscontent en -gedrag

https://investor.zendesk.com/ir-home/default.aspx
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001463172/995a9058-9903-4bf8-baca-fcb62e2de1cb.pdf
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_financials/2020/q4/Q4-2020-Shareholder-Letter.pdf
https://www.zendesk.nl/social-impact/
https://www.zendesk.nl/diversity-inclusion/
https://www.zendesk.nl/contact/
https://www.zendesk.nl/company/privacy-and-data-protection/
https://s2.q4cdn.com/278771905/files/doc_downloads/2019/Code-of-Business-Conduct-Ethics-D3.pdf
https://zendesksupplier.zendesk.com/hc/en-us/articles/360043792494-Supplier-Code-of-Conduct
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367333



