
Duurzaamheidsverslag 2012

the way we do it



Voorwoord



intensief trainingsprogramma en een kalibratieronde met het 
oog op een gezonde verhouding tussen marktwaarde en sala-
riskosten. 

Al deze veranderingen, hoezeer zij ook bijdragen aan een 
gezond en vitaal bedrijf, zijn vaak ingrijpend voor onze mede-
werkers en voor onze omgeving. Dit vraagt te allen tijde om 
visie en leiderschap en om transparante en eerlijke communi-
catie. Wij zullen onverminderd aandacht blijven besteden aan 
de eigenheid en professionaliteit van onze mensen vanuit een 
volwassen dialoog, en de naleving van onze kernwaarden 
bewaken.

Wij zijn trots op de resultaten die we in 2012 hebben bereikt 
en de beweging die we in gang hebben gezet om ook in de 
komende jaren een sterke, vitale en innovatieve partner voor 
onze klanten te kunnen zijn, met inbegrip van duurzame car-
rièremogelijkheden voor onze medewerkers.  
In dit duurzaamheidsverslag kijken we terug op de ontwikkelin-
gen en activiteiten van afgelopen jaar en waar mogelijk werpen 
we een blik vooruit op het nieuwe jaar. We hopen dat u dit 
verslag met plezier zult lezen.

 
Frans van den Hurk 
Capgemini Board NL
Portefeuillehouder mvo en duurzaamheid

C 
apgemini heeft een wereldwijde mvo- en duur-

zaamheidsstrategie die zich toespitst op een duur-
zame omgeving, betrokkenheid bij de maatschappij 
en een mensgerichte cultuur in ons bedrijf. 

De professionaliteit, kwaliteit en diversiteit van onze medewer-
kers is de belangrijkste pijler onder het succes van onze orga-
nisatie. Dat succes behalen wij door samen met onze klanten 
te werken aan duurzame resultaten voor onze klanten en hun 
klanten. Dat vraagt om een heldere visie op de relatie van de 
organisatie met onze medewerkers. Het maakt ook dat wij de 
diversiteit en individualiteit van onze medewerkers koesteren, 
en tegelijkertijd veel waarde hechten aan een veilige omgeving 
met gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Vanuit 
deze visie leveren wij ook graag een bijdrage aan diverse 
maatschappelijke initiatieven. 

De basis voor deze strategie ligt besloten in onze kernwaarden 
en onze ethische principes en richt zich vooral op onze klanten 
en medewerkers, zonder daarbij de andere stakeholders uit 
het oog te verliezen. De uitvoering van de strategie wordt 
vormgegeven in de landen waar Capgemini actief is. 
Nederland loopt daarin graag voorop en is trots op de resul-
taten en de samenwerking die daarbij zowel internationaal  
binnen de Group als landelijk met andere organisaties zijn 
gerealiseerd. Zo hebben we in drie jaar tijd onze milieuambitie 
uit 2009 gerealiseerd en een nieuwe uitdagende ambitie voor 
de komende jaren ontwikkeld. Met het herziene milieubeleid 
van Capgemini Group ligt er voor alle landen een uitdaging om 
structureel te werken aan een duurzame omgeving. Capgemini 
Nederland ondersteunt deze landen met de kennis en ervaring, 
opgedaan in de afgelopen jaren. Met oplossingen als Smart 
Grid en cloudcomputing, maar ook door onze specifieke 
manier van samenwerken, zoals bijvoorbeeld in de Accelerated 
Solution Environment, dragen wij bij aan de duurzaamheid van 
onze klanten en aan de zelfredzaamheid van groepen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de hoofdstukken over 
onze klanten en onze bijdrage aan de maatschappij worden 
enkele concrete voorbeelden genoemd.  

Net als veel van onze concurrenten hebben we de afgelopen 
jaren te maken gehad met snelle veranderingen in de markt. 
De hoge prijsdruk, toenemende concurrentie van Indiase pure 
players, freelancers en brokers, de veranderende vraag van de 
klant en structurele overcapaciteit hebben veel invloed gehad 
op ons bedrijf. Om een antwoord te vinden op deze ontwikke-
lingen en een sterke positie voor de komende jaren te realise-
ren, zijn we in 2012 gestart met een grootscheepse omme-
zwaai. Dit heeft geleid tot nieuwe businessmodellen en een 
reductie van onze capaciteit, gevolgd door de start van een 
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grammeertalen gebundeld en met nieu-
we proposities aangeboden in markten 
waar deze oude talen nog steeds in 
gebruik zijn. Langs alle assen is gekeken 
hoe wij de onderneming gezonder kun-
nen maken met voldoende werk voor al 
onze professionals. Het zijn ingrijpende 
veranderingen die tijd vergen. 

Minstens zo belangrijk als het operatio-
nele aspect van de Turnaround, is de 
omschakeling die van medewerkers 
wordt gevraagd. Want de uitdaging is 
niet alleen om als organisatie in bewe-
ging te komen, maar ook als individuele 
professional. Dit vraagt om zelfreflectie 
en zelfsturing, het willen loslaten van 
competenties met een beperkt toe-
komstperspectief en het actief mee wil-
len veranderen om de organisatie klaar 
te maken voor een nieuw tijdperk. Dat 
vraagt ook om een andere vorm van lei-
derschap met oog voor de schaarste in 
de markt en de lastige situatie waarin 
medewerkers soms verkeren. 
Waar jarenlang het accent lag op Opera- 
tional Excellence, zal het de komende 
jaren vooral liggen op Transformational 
Excellence, de kracht om te veranderen 
met beperkte zekerheid over de toe-
komst. 

Evenals in 2011 zijn in 2012 verschillen-
de workshops rond de Code of Business 
Ethics gegeven en was de e-learning 
training een verplicht onderdeel van de 
introductie voor nieuwe medewerkers. 
Het onderwerp leeft inmiddels meer dan 
twee jaar, toen de Code werd geïntro-
duceerd. Dat merken wij ook bij onze 
klanten. Ze vragen steeds vaker naar 
ons beleid op dit punt. In 2012 is daar-
om extra aandacht besteed aan de 
sales-community binnen Capgemini. 
Waar markten onder druk staan en het 
gevecht om de klant groot is, kunnen 
juist sales te maken krijgen met lastige 
ethische vraagstukken rond het verkrij-
gen van opdrachten. Door ze in work-
shops met elkaar in gesprek te brengen 

C 
apgemini opereert in een 

markt die op veel fronten sterk  
in beweging is.

Gedreven door digitale innovaties en 
veranderende verwachtingen van con-
sumenten en burgers, stellen overheden 
en bedrijven hoge eisen aan de toege-
voegde waarde van technologie. Dit 
vraagt van Capgemini consequent  
te investeren in de kwaliteit van profes-
sionals, organisatie, portfolio en proces-
sen. Een belangrijke randvoorwaarde 
hierbij is dat ethiek en leiderschap sterk 
zijn verankerd in de organisatie.

Medio 2012 startte Capgemini onder  
de noemer Turnaround met een breed  
transformatieprogramma om de positie 
als marktleider in Nederland te verster-
ken, de winstgevendheid op de lange 
termijn te verbeteren en om tegelijkertijd 
een duurzaam carrièreperspectief voor 
medewerkers te creëren. Dit program-
ma bestaat uit een samenhangend 
geheel van, soms pijnlijke, maar altijd 
goed onderbouwde en noodzakelijke 
maatregelen en besluiten, waaronder 
een collectieve ontslagronde in 2012  
en een kalibratie van alle medewerkers 
begin 2013, waarbij wordt gekeken  
hoe het salaris van een medewerker 
zich verhoudt tot de marktwaarde. 
Hierbij is van begin af aan veel aandacht 
geweest voor zorgvuldigheid, transpa-
rantie en eerlijke communicatie naar 
medewerkers, een en ander in overleg 
met de ondernemingsraad en conform 
the Code of Business Ethics, zoals 
enkele jaren geleden opgesteld voor  
de hele Capgemini Group. 

In het kader van Turnaround zijn verder 
begin 2013 verschillende nieuwe initia-
tieven gestart om medewerkers nieuwe 
kansen te bieden binnen onze onder- 
neming. Een daarvan is Diamant, een 
traject voor professionals die zich willen 
omscholen en bekwamen in moderne 
IT-methodieken en -talen. Tegelijk wordt 
de aanwezige kennis rond oude pro-

over het onderwerp, bevorderen we de 
dialoog en transparantie op dit punt 
zodat zij problemen tijdig onderkennen 
en durven signaleren. Daarnaast zijn er 
trainingen gegeven over mededingings-
recht: wat doe je wel en niet als je met 
partners samen optrekt in offertetrajec-
ten voor klanten? Ook dat is een lastig 
werkterrein waar bijvoorbeeld vertrou-
welijkheid van informatie een aan-
dachtspunt is. In 2013 gaan we op 
dezelfde wijze door met het werken aan 
bewustwording van onze medewerkers 
om zo ethisch handelen verder in te 
bedden in de dagelijkse operatie.

Thought Leadership 
Programma gaat online 
Na een periode van zorgvuldige voor-
bereiding werd halverwege 2011 
het Capgemini Thought Leadership 
Programma (TLP) gelanceerd, waar-
bij een selecte groep van experts hun 
kennis en inzichten over diverse maat-
schappelijke onderwerpen en ontwik-
kelingen delen met de buitenwereld. 
Het programma sluit aan op de Group-
brandingstrategie onder de naam 
People matter, results count. Het pro-
gramma kent een outside-in karakter, 
onderwerpen zijn altijd actueel en vaak 
niet IT-gerelateerd. Te denken valt daar-
bij aan een onderwerp als de openbare 
veiligheid. Feedback van onze opinie-
leiders op nieuwsberichten wordt actief 
onder de aandacht gebracht van de 
betreffende journalisten. Journalisten, 
hoewel kritisch, zijn blij met onze aan-
pak daar we in staat zijn om ze op deze 
manier te voorzien van een gewilde 
kritische blik of meer informatie over 
een bepaald onderwerp. In 2012 is het 
programma uitgebreid met een online-
platform waarbij onder andere gebruik 
wordt gemaakt van Twitter, LinkedIn  
en blogs met als doel de bekendheid 
van de experts te vergroten en hun 
opinies toegankelijk te maken voor een 
breder publiek. Het programma heeft 
al geleid tot een sterke relatie tussen 
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onze opinieleiders en journalisten en tot 
de nodige publiciteit voor Capgemini. 
Bovenal is het programma een ideaal  
platform om verbinding te maken, 
samen te werken met andere partijen in 
de markt en te laten zien dat we inves-
teren in onze domeinexpertise om zo 
samen met de klant de beste resultaten 
te bereiken.

Erkenning in 2012
Capgemini behoort tot de top 50- 
bedrijven in de Nederlandse markt. 
Incompany voert samen met Blauw 
Research een jaarlijkse enquête uit, 
waarvan de resultaten de basis vormen 
van de Incompany 500. De studie omvat 
een lijst van 500 bedrijven, overheden 
en instellingen met het beste imago in 
Nederland. Met een ranking van 49e 
zijn we in totaal zes plaatsen gestegen 
ten opzichte van 2011. Belangrijk is 
ook dat het onderzoek laat zien dat we 
de tweede beste ICT-dienstverlener in 
Nederland zijn, direct na IBM. 

De Computable Awards worden toege-
kend aan bedrijven, projecten en per-
sonen die volgens Computable-lezers 
een verschil hebben gemaakt. Per cate-
gorie worden vijf bedrijven, projecten 
of personen voorgedragen. Capgemini 
werd genomineerd in twee catego-
rieën: ICT Service Provider van het jaar 
(voorgedragen door Staples voor een 
outsourcing-project) en CEO van het 
jaar (Jeroen Versteeg).

Ieder jaar publiceert magazine Manage- 
ment Team de MT100, een onderzoek  
naar de Beste Adviesbureaus van 
Nederland. In de categorie ICT behaalt 
Capgemini in 2012 de eerste plaats. 
Overige scores zijn een vijfde plaats 
(Interim Management), een gedeelde 
tiende plaats (hrm) en een gedeelde  
twaalfde plaats (Management & 
Organisatie). 

Outsourcing Performance is de jaar-
lijkse benchmarkstudie van Giarte. 
Onderwerp van studie is hoe uitbeste-
dende organisaties hun relatie met ser-

waarbij zowel aandacht is voor het wer-
ven van vrouwen als voor het behouden 
en laten doorstromen van vrouwelijke 
talenten en het beïnvloeden van de nog 
altijd dominante mannelijke cultuur.  
In de praktijk betekent dit dat er meer 
gecommuniceerd wordt over rolmodel-
len en er gesprekken plaatsvinden tus-
sen potentiële medewerksters en vrou-
wen uit de organisatie. BPW wil met het 
project Equal Pay Day de goede voor-
beelden van werkgevers aan Europa en 
de rest van de wereld presenteren. De 
datum waarop Equal Pay Day valt, ver-
schilt per land en per jaar.  
 
Eerder in 2012 werd door Spark recrui-
ters aan Capgemini al het Company of 
Choice for Women in ICT-certificaat uit-
gereikt, vanwege de positieve actie om 
de in- en doorstroom van vrouwen in de 
ICT te bevorderen.

Werken aan bewustwording 
Capgemini hecht er waarde aan dat  
zijn medewerkers zich bewust zijn van 
het strategisch belang van mvo en  
duurzaamheid voor het succes van de 
organisatie en weten hoe zij op dit vlak 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
doelstellingen van Capgemini. Jaarlijks 
meten we de bewustwording van mede-
werkers op dit vlak in het wereldwijde 
medewerkertevredenheidsonderzoek. 
Rekening houdend met een steeds wis-
selende populatie streven we ernaar 
dat 70% van de medewerkers positief 
is over de wijze waarop Capgemini zich 
toelegt op duurzaam en maatschap-
pelijk ondernemen. Met een score van 
49% hebben we hier nog een weg te 
gaan. Om die reden hebben we in 2012 
een aantal maatregelen geïntroduceerd. 
Zo krijgen nieuwe medewerkers een 
introductie over het mvo- en duurzaam-
heidsbeleid van Capgemini. Daarnaast 
wordt drie keer per jaar een workshop 
georganiseerd voor alle medewerkers 
waarbij dieper wordt ingegaan op de 
onderwerpen duurzame dienstverlening 
aan klanten, onze maatschappelijke 
betrokkenheid en de toepassing van 
Slim Werken Slim Reizen in de praktijk. 

viceproviders beschouwen. Enkele hon-
derden managers geven hun mening 
over hun serviceproviders en gaan in 
op de plannen die zij hebben met uitbe-
steding. Giarte schrijft in de benchmark 
van 2012 dat de infrastructuurdiensten 
van Capgemini kunnen rekenen op een 
hoge klanttevredenheid. Capgemini 
heeft een eerste plaats gekregen in het 
segment van grote infradienstverleners.

ITSMA, de toonaangevende vereni-
ging voor B2B-marketeers van tech-
nologie, telecom en professionele 
dienstverleners, kent ieder jaar de 
marketing-awards toe voor de beste 
marketingstrategieën, -programma’s 
en -campagnes. Nieuw dit jaar was de 
categorie Transforming the Marketing 
Organization. Deze categorie is bedoeld 
voor bedrijven die belangrijke organi-
satieveranderingen hebben doorge-
voerd in hun marketingprogramma’s. 
Capgemini heeft de Gold Award toe-
gekend gekregen in deze nieuwe cate- 
gorie. We ervaren dit als een erkenning 
voor het lange en vruchtbare streven 
van de marketing- en communicatie-
organisatie om van relatief geïsoleerde 
activiteiten te komen tot een gerichte 
en volwassen organisatie, die acteert 
op senior managementniveau en die 
effectief bijdraagt aan de toegevoegde 
waarde van het merk Capgemini.

Op 4 april werd in Nederland Equal Pay 
Day gevierd. Op initiatief van Business 
and Professional Women (BPW), de 
Nederlandse Vrouwenraad en Aletta 
werd op deze dag aan Capgemini een 
prijs uitgereikt voor de beste werkge-
ver die gelijke beloning in de organisa-
tie stimuleert. Diversiteit staat al bijna 
tien jaar nadrukkelijk op de agenda 
van Capgemini. We streven naar een 
diverse medewerkerspopulatie met 
aandacht en respect voor ieders eigen-
heid. Diversiteit gaat voor ons om alle 
aspecten waarin mensen van elkaar 
verschillen, zoals geslacht, nationaliteit, 
leeftijd en culturele achtergrond. Extra 
focus ligt daarbij al jaren op de positie 
van vrouwen in uiteenlopende rollen, 

6 Duurzaamheidsverslag 2012



Met het vraagstuk hoe wij duurzaam-
heid nog meer in het DNA van onze 
medewerkers krijgen, is een van onze 
medewerkers in september naar de 
Nudge Leadership Challenge gegaan. 
Het idee dat hieruit is geboren, een 
CSR Award voor het klantproject dat 
volgens medewerkers het meest heeft 
bijgedragen aan de duurzaamheid van 
de klant en/of zijn klanten, is eind 2012 
geïmplementeerd. In het hoofdstuk 
‘Onze klanten’ worden enkele van de 
genomineerde projecten toegelicht.

Samenwerken in de praktijk 
Een kwaliteit die van nature in de 
genen van Capgemini-medewerkers 
lijkt te zitten, is de behoefte om samen 
te werken vanuit het intrinsieke besef 
dat dit leidt tot een verrijking van alle 
betrokken partijen. In 2012 hebben wij 
onze betrokkenheid bij Slim Werken 
Slim Reizen-initiatieven uitgebreid 
door - naast de voorzittersrol van het 
landelijke werkgeversinitiatief B50 - 
ook een trekkersrol te vervullen in het 
regionale werkgeversinitiatief U15 bin-
nen het programma Beter Benutten 
Midden Nederland. Capgemini vervult 
de CEO-rol binnen het bestuurlijk trio 
van dit programma en zit het werkge-
versverband U15 voor. Daarnaast zijn 
wij inhoudelijk aangehaakt bij verschil-
lende projecten van zowel B50 als U15, 
waaronder het stimuleren van mobili-
teitsbudgetten en fietsgebruik, het toe-
passen van succesvolle gedragsinter-
venties en het faciliteren van reizigers 
van deur tot deur. 

Begin 2012 heeft Capgemini zich aan-
gesloten bij MVO Nederland en het 
Grote Bedrijven Netwerk. In oktober 
vond het Future Leaders Pre-event van 
MVO Nederland plaats bij Capgemini. 
Daarnaast nemen we actief deel aan de 
verschillende activiteiten en bijeenkom-
sten van MVO Nederland. 

Capgemini vervulde in november 2012 
de gastheerrol voor het eerste ICC 
Global Debate, waarbij vooraanstaande 
ondernemers, bestuurders, academici 

en young potentials hun visie gaven over 
de groeistrategie van Nederland in een 
weerbarstige markt. Begin 2013 heb-
ben enkele Capgemini-medewerkers 
zich aangesloten bij de ICC-commissies 
Corporate Responsibility & Anti Corrup-
tion en Digital Economy.
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H 
oe vaak Capgemini ook ver-

andert, we blijven als professio-
nele organisatie in hoge mate 
afhankelijk van de wijze waarop 
individuele medewerkers - vaak in  
teamverband - hun rol vervullen.  
 
Professionaliteit, kwaliteit en motivatie 
van alle medewerkers zijn belangrijke  
pijlers onder het succes van onze 
onderneming. Dat vraagt om een helde-
re visie op de relatie van de organisatie 
met haar medewerkers. Een visie die 
aansluit op de bedrijfsdoelstellingen en 
die vervolgens haar weerslag vindt in het 
integrale personeelsbeleid en de daarbij 
horende instrumenten. Het groeiend 
besef dat deze visie, die al weer dateer-
de uit 1989, aan opfrissing toe was, 
heeft begin 2011 geleid tot een initiatief 
waar veel medewerkers bij betrokken 
zijn geweest. Het proces richtte zich op 
de invulling van de arbeidsrelatie met als 
doel deze voor de komende jaren vorm 
te geven. In ruim vijftien workshops heb-
ben medewerkers van vele signatuur 
hun opinies over de organisatie en het 
uitgangspunt van ‘de volwassen relatie’ 
kunnen delen. Er is onderzoek gedaan 
naar maatschappelijke ontwikkelingen, 
die van invloed zijn op de relatie mens 
en werk en er is zorgvuldig gekeken 
naar de waardevolle aspecten van de 
‘oude’ visie die behouden moeten blij-
ven. Dat resulteerde begin 2012 in een 
nieuw geformuleerde hr-visie, Helder in 
hr!, als vertrekpunt voor een volwassen 
dialoog. Een dialoog tussen Capgemini 
en zijn medewerkers, tussen medewer-
ker en manager en tussen medewerkers 
onderling. Zo’n volwassen relatie is niet 
uniek voor Capgemini. Wat ons onder-
scheidt van andere bedrijven is de kop-
peling tussen de volwassen relatie en 
onze kernwaarden.

Zoals in de nieuwe hr-visie verwoord, 
vormen de professionaliteit, kwaliteit en 
motivatie van iedere individuele mede-
werker de basis voor de toegevoegde 

waarde voor onze klanten en daarmee 
voor ons succes. Uitgangspunt is dat 
een medewerker, ook in een snel en 
voortdurend veranderende IT-markt,  
de benodigde vaardigheden en compe-
tenties blijft ontwikkelen die nodig zijn 
om te komen tot een duurzame inzet. 
Zeker in een branche waar iemands 
salaris en markttarief nauw met elkaar 
verweven zijn, is het belangrijk om 
voortdurend met elkaar in gesprek te 
blijven over individuele marktwaarde en 
wat zowel de organisatie als de mede-
werker kan doen om die waarde op peil 
te houden. Het is een gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid. Wat nodig is, 
is een gelijkwaardige relatie met aan-
dacht voor alle aspecten van een car-
rière in elke levensfase. Dat zijn dan  
ook de ingrediënten van het beleid, dat 
gestoeld is op deze nieuwe hr-visie en 
waarin een multidimensionele benade-
ring van de arbeidsrelatie centraal staat. 
Het accent ligt daarin op persoonlijke 
ontwikkeling aan de hand van carrière-
paden, competentiemodellen, opleidin-
gen en beloning. We kiezen voor een 
open, transparante en volwassen dia-
loog waarbij we verwachtingen naar 
elkaar uitspreken, heldere plannen 
maken, ijkmomenten vaststellen en de 
afspraken nakomen die in deze context 
gemaakt worden.

In het jaar waarin we de nieuwe hr-visie 
presenteerden, hebben we ook moeten 
constateren dat - onder invloed van een 
reeks ontwikkelingen - de toegevoegde 
waarde van veel medewerkers de afge-
lopen jaren onder druk is komen te 
staan. Dat heeft geleid tot een aantal 
moeilijke, maar realistische maatregelen 
die onder de programmanaam 
Turnaround in 2012 en 2013 hun 
beslag hebben gekregen en de nodige 
aandacht in de media. We hebben 
afscheid moeten nemen van collega’s, 
we hebben een jaarlijks terugkerend kali-
bratieproces ingericht, waarbij individuele 
marktwaarde en salaris tegen het licht 

worden gehouden, er zijn nieuwe oplei-
dingsprogramma’s gestart en we heb-
ben enkele nieuwe businessmodellen  
uitgewerkt. Wij realiseren ons dat de 
genoemde maatregelen grote impact 
hebben op onze medewerkers. Toch zijn 
wij overtuigd dat het de juiste beweging 
is geweest, in het belang van zowel de 
medewerker, de klant als de onderne-
ming. We lichten hieronder graag een 
aantal programmaonderdelen toe.

Perspectief en Dunit 
Perspectief is een initiatief om kennis 
binnen Capgemini rond oudere pro-
grammeertalen en mainframeomge-
vingen te bundelen en aan te bieden 
in een nieuwe propositie voor klanten, 
waarmee zij klassieke IT-omgevingen 
langer in stand kunnen houden door 
lichte renovatie en proactief beheer. 
Daarnaast hebben we onder het motto 
‘vast is te vast, los is te los’ een broker- 
functie (Dunit) in het leven geroepen 
waarmee we een kwaliteitslabel in de 
markt gaan zetten voor zzp’ers in de IT.  
Met dit label creëren we een flexibele  
schil van professionals rond onze 
onderneming die we aan ons willen  
binden met meerjarencontracten,  
waarin naast beloning ook aandacht  
is voor zaken als opleidingen en pensi-
oenvoorzieningen, een en ander in lijn 
met het nieuwe hr-gedachtegoed. Het 
is een andere, duurzamere benadering 
van flexwerken die veel verder gaat dan  
bemiddeling. Naast zzp’ers uit de markt  
bieden we ook Capgemini-medewerkers,  
die liever voor zichzelf werken, de gele-
genheid zich hierbij aan te sluiten. Dunit 
is daarmee een initiatief waarbij we een 
middenweg zoeken tussen een vaste 
baan en vrij ondernemerschap.   

Diamant
In 2012 zijn we gestart met het oplei-
dingsprogramma Diamant, waarmee 
we medewerkers opleiden in veel-
gevraagde vaardigheden en compe-
tenties. Het omscholen van mensen 
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blijkt in de praktijk lastig vanuit hun 
reguliere thuisbasis in de organisatie. 
Zodra er een aanvraag voorbijkomt, 
wordt de scholing vaak afgebroken 
ten gunste van de inzet van de mede-
werker. Deelnemers aan het Diamant-
programma worden daarom tijdelijk 
weggehaald van hun thuisbasis, zodat 
zij de gelegenheid krijgen om daadwer-
kelijk een andere vaardigheid te leren 
waarmee zijn hun marktwaarde vergro-
ten. Na afloop van het traject stromen 
zij weer in bij een organisatieonderdeel 
dat de betreffende expertise aanbiedt. 

Advantage You
Om medewerkers extra te stimuleren 
zichzelf continu te blijven ontwikkelen 
en budgetdrempels in de organisa-
tie daarvoor weg te nemen, is in 2012 
gestart met Advantage You, een breed 
opleidingsprogramma door en voor 
Capgemini-medewerkers. Elke profes-
sional kan zich zonder toestemming van 
zijn manager aanmelden voor een van 
de ca. 80 compacte avondopleidingen, 
die we organiseren in samenwerking 
met onze businesspartners. Wij stimu-
leren ook actief dat medewerkers zelf 
onderwerpen voor opleidingen aan-
dragen, c.q. opleidingen verzorgen op 
actuele thema’s in ons vak.  
In 2012 hebben 2.500 medewerkers 
al een of meer opleidingen gevolgd. 
Voor 2013 verwachten we ruim 15.000 
inschrijvingen.

Capgemini in beweging 
In de visie van Capgemini maken men-
sen het verschil in het behalen van 
resultaten. Dat vraagt niet alleen om 
professionaliteit en flexibiliteit, maar ook 
om medewerkers die fit en vitaal zijn. 
Capgemini heeft al vele jaren een stevig 
verzuimbeleid, ingericht volgens het 
eigen regiemodel, waarbij in geval van 
(dreigende) uitval alles in het werk wordt 
gesteld om de medewerker weer aan 
de slag te krijgen. We zien dit terug in 
een relatief laag verzuim over de afgelo-
pen jaren. Na een tijdelijke stijging van 
het verzuim eind 2008 is het verzuim 
weer terug op 3%. De ambitie is om  

Grade-verdeling

2010 2011 2012

Junior 27,3% 28,6% 27,1%

Medior 62,7% 61,1% 62,5%

Senior 10,0% 10,3% 10,4%

Medewerkers in dienst

2010 2011 2012

5.806 5.608 4.781

Leeftijdsopbouw 

2010 2011 2012

20 - 25 92 128 101

25 - 30 750 754 698

30 - 35 843 773 672

35 - 40 896 753 557

40 - 45 1.027 984 856

45 - 50 864 830 680

50 - 55 743 723 639

55 - 60 437 484 412

60 - 65 155 178 164

65 > 1 1 2
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dit verzuim nog verder terug te dringen 
naar 2,8% en instroom in de WIA te 
minimaliseren. Maar verzuim terugdrin-
gen is niet voldoende voor het neerzet-
ten van een topprestatie. Dat vraagt om 
een vitale populatie. 

In 2012 is Capgemini ook sportief in 
beweging geweest. Zo is er een voet-
balteam van Capgemini gestart in de 
Footy Amsterdam. Dit is een competitie 
voor vrienden- en bedrijventeams waar-
bij 7 tegen 7 wordt gespeeld. Het 
Capgemini-team bestaat uit medewer-
kers van verschillende bedrijfsonderde-
len. Elke week selecteert de coach, op 
basis van beschikbaarheid, tien spelers 
voor de volgende wedstrijd. Na een niet 
zo succesvolle start - met vier verloren 
wedstrijden - werden enkele brain-
stormsessies georganiseerd. Dit resul-
teerde in een nieuwe aanpak, geba-
seerd op discipline, teamwork, op tijd 
slapen en evenwichtige voeding, en in 
enkele overwinningen! 

2012 was het zesde jaar dat Capgemini 
meedeed aan de cricketbedrijfscompe-
titie van de KNCB. Daar speelt 
Capgemini tegen bedrijven als KLM, 
NATO, Philips, Satyam en Eureka. De 
wedstrijden worden op doordeweekse 
avonden gespeeld met enkele aange-
paste regels, zodat collega’s zonder 
cricketervaring ook makkelijk mee  
kunnen doen. Het thuishonk van het 
Capgemini-team is bij Kampong 
Cricket. Na de wedstrijd worden beide 
teams op een eenvoudige doch voed-
zame maaltijd getrakteerd. Om meer 
‘Europeaanse’ collega’s enthousiast te 
krijgen om mee te doen, is in 2012 een 
evenement georganiseerd waarbij vaste 
spelers collega’s uitnodigden voor een 
clinic om ze zo te laten ervaren hoe het 
is om mee te doen. Het evenement werd 
afgesloten met een bbq Cricket-style. 

Vooruitlopend op een breed bedrijfs-
sportprogramma dat Capgemini met 
Sport & Zaken in 2012 heeft voorbereid, 
is een start-to-run training georgani-
seerd voor Capgemini-medewerkers. 

In- en uitstroom van personeel

2010 2011 2012

Instroom 4,9% 9,1% 5,8%

Uitstroom 14,3% 14,9% 21,8%

Ziekteverzuim

2010 2011 2012

3,2% 3,3% 3,0%

Vrouwelijke consultants per businessunit

2010 2011 2012

Financial Services 12,1% 12,7% 14,0%

Application Services 12,3% 14,5% 14,5%

BPO - 43,8% 46,2%

CC 28,7% 31,6% 32,0%

IS 13,1% 7,5% 7,2%
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Medewerkers buitenlandse nationaliteit, dan wel herkomst buiten Nederland

Afghanistan 2 Ivoorkust 38

Algerije 2 Kameroen 1

Aruba 2 Kenia 4

België 7 Libanon 9

Bharein 1 Litouwen 9

Bosnië 4 Macedonië 1

Brazilië 1 Maleisië 1

Brunei 1 Marokko 2

Bulgarije 1 Mexico 1

Canada 4 Nigeria 2

Chili 3 Oostenrijk 3

China 20 Pakistan 1

Colombia 3 Polen 1

Duitsland 19 Portugal 1

Ecuador 2 Roemenië 1

Egypte 3 Rusland 2

Engeland 10 Saudi-Arabië 1

Filipijnen 1 Singapore 17

Finland 2 Somalië 2

Frankrijk 8 Spanje 1

Griekenland 2 Sri Lanka 1

Hongarije 1 Suriname 2

Ierland 1 Tanzania 2

India 31 Tjechië 1

Indonesië 30 Verenigde Arabische Emiraten 1

Iran 13 Zuid-Afrika 1

Irak 4 Zweden 1

Italië 39 Zwitserland 11

Totaal 335
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Het bedrijfssportprogramma krijgt in 
2013 een vervolg met een bedrijfsbrede 
sport- en beweegscan en een hard-
loopprogramma.

Aandacht voor diversiteit 
Zoals eerder vermeld in dit verslag is 
Capgemini in Nederland al bijna tien jaar 
actief bezig met m/v-diversiteit. Deze 
ervaring is ingebracht in het wereldwijde 
Women@Capgemini-programma dat in 
2012 is gelanceerd. Dit programma is 
opgezet vanuit de visie dat m/v-diversi- 
teit bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellin-
gen en dus meer is dan een ‘vrouwen-
project’. Na een vergelijkend onderzoek 
van diverse beursgenoteerde bedrijven 
en een uitgebreide analyse van de eigen 
stand van zaken is een actieplan opge-
steld rondom de thema’s werving, door-
groei en behoud van vrouwen en het 
veranderen van de cultuur. Nederland is 
vertegenwoordigd in het kernteam van 
het Group-programma. Daarnaast is 
binnen Nederland een Women@
Capgemini-werkgroep gestart, bestaan-
de uit senior medewerksters uit de ver-
schillende disciplines. Deze werkgroep 
houdt zich bezig met de uitrol van het 
Women@Capgemini-programma, geeft 
gevraagd en ongevraagd advies onder 
andere inzake managementvacatures  
en coördineert verschillende initiatieven. 

Een andere ontwikkeling in 2012 was 
de oprichting van FeN, een netwerk met 
en tussen jonge vrouwelijke projectlei-
ders. Na een enthousiaste kick-off heeft 
het netwerk onder andere een thema-
sessie georganiseerd over het combine-
ren van een carrière met kinderen, een 
onderwerp dat veel emoties losmaakte. 
Voor 2013 liggen de plannen al klaar 
waarbij het doel is om zowel professio-
neel als persoonlijk te ontwikkelen, de 
binding met elkaar en de organisatie te 
versterken en competenties zo goed 
mogelijk in te zetten. In 2013 wordt dit 
vormgegeven door activiteiten rondom 
het ontwikkelen van netwerken, samen 
te werken aan carrièreontwikkeling en 
een bijdrage te leveren aan de diversiteit 
van Capgemini. 

Met het oog op toekomstige instroom-
bevordering werkte Capgemini in 2012 
voor de tweede keer mee aan Girlsday. 
Dit is een Europees initiatief om meisjes 
enthousiast te maken voor techniek, 
bèta en ICT. Achttien meisjes van het 
Goois Lyceum bezochten in april 
Capgemini. Het programma bestond uit 
een c-portsessie met onze vrouwelijke 
Indiase collega’s en een klassikale ken-
nismaking met het ‘schrijven van soft-
ware’. Onder luid gegiechel en met veel 
enthousiasme kregen de meisjes snel in 
de gaten hoe de techniek werkt. 

Een ander Europees programma is de 
e-Skills week. Jonge mensen worden in 
deze week geïnformeerd over de moge-
lijkheden van een carrière in de ICT-
branche. 45 middelbare scholieren van 
het A. Roland Holst College in Hilversum 

brachten een bezoek aan het hoofdkan-
toor van Capgemini. Het middagpro-
gramma bestond uit een bezoek aan het 
Accelerated Delivery Center (ADC) en 
diverse presentaties, onder andere over 
projectmanagement en het belang van 
infrastructuur in de maatschappij. 

Een volwassen 
relatie, gebaseerd 
op onze  
kernwaarden.
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Onze klanten
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W 
erken aan duurzaamheid is 

voor Capgemini niet alleen een 
interne aangelegenheid. 
 
Voor Capgemini heeft het wereldwijd 
prioriteit om samen met onze klanten te 
werken aan hun duurzaamheid en de 
duurzaamheid van hun klanten. Onze 
klanten vragen steeds vaker om meer 
focus op onze eigen duurzaamheid en 
om rekening te houden met duurzaam-
heid in de mogelijke oplossingen die wij 
kunnen leveren. Ze zijn op zoek naar 
tastbare, praktische resultaten en oplos-
singen die hun eigen duurzaamheid ver-
beteren. We investeren en ontwikkelen 
steeds meer in onze talenten en exper-
tise op dit gebied. Door het begrijpen 
van onze klanten en met onze ervaring 
in verschillende sectoren en regio’s heb-
ben we alle mogelijkheden in huis om te 
adviseren en maatwerkoplossingen te 
bieden om de duurzaamheidsprogram-
ma’s van onze klanten te optimaliseren.

Dat Capgemini voorop wil lopen binnen 
de sector op het gebied van milieu en 
het verkleinen van de CO2-footprint 
wordt elders in dit verslag uitgebreid 
beschreven. We nemen op dit punt veel 
initiatieven en ondersteunen klanten 
desgevraagd bij hun milieu-uitdagingen 
met de kennis en ervaring die we zelf 
hebben opgedaan, zoals het werken 
met een ‘slim reisbudget’ of de inrich-
ting van datacenters.

Naast de doelbewuste activiteiten om 
onze CO2-uitstoot verder terug te drin-
gen, dragen de werkzaamheden die wij 
voor onze klanten verrichten in veel 
gevallen al bij tot positieve effecten op 
de duurzaamheid van de klant, ook al 
was dit niet de primaire doelstelling van 
het project. Het optimaliseren van een 
distributieketen wordt meestal primair 
ingegeven door de behoefte aan kos-
tenbesparing. Een lagere CO2-uitstoot  
is een gevolg van een geoptimaliseerde 
keten. Een vrachtwagen die maandelijks 

minder kilometers hoeft af te leggen 
door slim distributiebeleid, draagt bij 
aan lagere brandstofkosten én een  
kleinere CO2-footprint. We zullen in  
toenemende mate ook deze ‘bijeffecten’ 
gaan kwantificeren.

Op initiatief van ABN AMRO is Capgemini  
een partnership aangegaan met FIRA. 
FIRA beoordeelt bedrijven op hun duur-
zaamheidsinspanningen en statements. 
Het FIRA Rating System is in overeen-
stemming met internationale normen 
zoals ISO26000, AA1000 en GRI. Naast 
de wens om samen te werken met 
onze klanten in het implementeren van 
het FIRA-systeem, helpt FIRA ons ook 
bij de uitvoering van onze duurzame 
strategie. In juli 2012 heeft Capgemini 
niveau ‘Brons’ gehaald. Het streven is 
om in 2013 niveau Zilver te behalen.

Uit het onderzoek van de ICT-sector, 
vastgelegd in de Routekaart ICT 2030, 
is gebleken dat extra aandacht voor ICT 
en energie kan leiden tot grote energie-
besparingen, in de ICT-sector zelf, maar 
nog veel meer in de andere sectoren. 
Capgemini heeft actief bijgedragen aan 
het onderzoek dat heeft geleid tot deze 
routekaart en deelt de mening dat onze 
grootste impact ligt in prestaties voor 
onze klanten. Om dat besef in het DNA 
van al onze medewerkers te krijgen, 
hebben we in 2012 de CSR Award 
geïntroduceerd. De CSR Award is een 
prijs die wordt toegekend door de 
medewerkers van Capgemini aan een 
project dat in dat jaar volgens collega’s 
het meeste heeft bijgedragen aan de 
duurzaamheid van de klant of de klanten 
van de klant. In deze eerste ronde wer-
den acht projecten genomineerd voor 
de CSR Award, die bestaat uit een tro-
fee voor het projectteam en een bedrag 
van € 5.000 te doneren aan een duur-
zaam doel naar keuze van het project-
team. Opvallend is dat er enkele projec-
ten werden genomineerd die om niet 
werden uitgevoerd voor de betreffende 

organisatie, waarmee ook invulling werd 
gegeven aan onze maatschappelijke 
ambities. Hierna worden enkele van de 
genomineerde projecten toegelicht. 

Begin 2013 is met een overgrote meer-
derheid het AkzoNobel-project als win-
naar uit de bus gekomen. Op gepaste 
wijze is dit gevierd met het projectteam, 
de klant en andere belangstellenden. 
Het geld van de award is gegaan naar 
Trees for All. Van het bedrag kunnen 
1620 bomen worden geplant, hetgeen 
goed is voor een compensatie van 540 
ton CO

2. De CSR Award zal voortaan 
jaarlijks worden toegekend.

Polyscope 
Capgemini heeft polymeerfabrikant 
Polyscope uit Geleen geholpen met de 
ontwikkeling van een volledig nieuw cir-
culair businessmodel. Polyscope levert 
op styreen gebaseerde materialen aan 
de automobielindustrie, die er voorna-
melijk dashboards van maakt. Als ant-
woord op mondiale trends als grond-
stofschaarste, stijgende grondstofprij-
zen en stijgende eisen rondom duur-
zaamheid, wilde Polyscope de haal-
baarheid van een circulair businessmo-
del onderzoeken. Zo’n model is gericht 
op het volledig hergebruiken van grond-
stoffen met constante kwaliteit. Dat 
betekent dus dat van de materialen uit 
oude dashboards weer nieuwe dash-
boards gemaakt worden of dat deze 
materialen gebruikt worden voor een 
andere hoogwaardige toepassing. Een 
belangrijk element hierbij is het con-
troleren van materialen en producten 
tijdens hun gehele levensduur. Omdat 
de producent graag controle, of op zijn 
minst zicht, wil houden op de materia-
len is het logisch om een model te ver-
kennen waarin producten of grondstof-
fen niet langer verkocht worden, maar 
via een leaseconstructie worden aan-
geboden. Samen met een team experts 
van Polyscope heeft Capgemini het ge-
leid en uitgevoerd. Eerst is de volledige 
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keten in kaart gebracht, waarna alle 
benodigde partners zijn geïdentificeerd. 
Vervolgens is de businesscase bere-
kend voor de totale keten, gericht op 
waardetoevoeging door de hele keten, 
en voor iedere partner afzonderlijk. Het 
haalbaarheidsonderzoek is afgesloten 
met het voorbereiden van marktgerich-
te stappen door het aanhaken van een 
grote internationale toeleverancier voor 
de automobielindustrie.   

Vopak
Capgemini heeft bij Vopak een duur-
zaamheidsonderzoek uitgevoerd met 
als doel te focussen op het duurzaam-
heidsbeleid binnen Vopak. Hieruit zijn 
een aantal, Vopak specifieke, aan-
dachtspunten naar voren gekomen 
die Vopak in staat stellen om de stap 
te zetten van rapporteren over duur-
zaamheids-KPI’s naar het daadwerkelijk 
managen van hun duurzaamheidspres-
taties. Het onderzoek is uitgevoerd door 

Ook andere belangrijke stakeholders als 
het Havenbedrijf Rotterdam en ngo’s 
werd gevraagd om vanuit hun perspec-
tief input te leveren. Een onderzoek 
naar de duurzaamheidsprestaties van 
Vopak’s concurrenten completeerde 
het onderzoek. Uit het totale onderzoek 
kwam naar voren dat de prestaties van 
Vopak meer dan behoorlijk waren, iets 
wat Vopak meer zou kunnen benut-
ten, zo was de gemeenschappelijke 
mening, onder meer door intensivering 
van externe marketing en het aanbie-
den van ‘green solutions’. Op basis 
van de verzamelde input is een lijst van 
zeven, gevalideerde aandachtspunten 
opgesteld waarmee Vopak aan de slag 
kan om de komende jaren zijn duur-
zaamheidsprestaties daadwerkelijk op 
een hoger plan te brengen. Een van die 
concrete punten is de ontwikkeling van 
een Sustainability Maturity Model met 
een maandelijkse feedback richting de 
individuele terminals.

bij interne en externe stakeholders te 
vragen op welke aandachtspunten  
Vopak zich zou moeten richten in hun 
duurzaamheidsbeleid. Tevens zijn 
bestaande duurzaamheidsgegevens 
van twaalf terminals in het Capgemini 
Duurzaamheidsmodel ingevoerd. Dit 
model is gebaseerd op ISO 26.000 - 
een generiek ISO-model waarin alle 
categorieën op het gebied van duur-
zaamheid worden geadresseerd. Uit de 
interviews met regionale ‘Sustainability 
Champions’ werd duidelijk op welke 
duurzaamheidsthema’s de terminals 
in hun regio zich momenteel focussen. 
Daarnaast leverden de Champions een 
bijdrage aan het ‘wegen’ van de ver-
zamelde data, zodat uiteindelijk voor 
elk van de twaalf terminals een lijst met 
geprioriteerde aandachtspunten kon 
worden opgesteld. Een outside-in per-
spectief werd verkregen door input te 
vragen aan de klanten en aan de inter-
ne commerciële afdelingen van Vopak. 
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AkzoNobel
Capgemini heeft bij AkzoNobel een 
op SAP CRM-gebaseerde customer 
service-oplossing geïmplementeerd als 
onderdeel van de bedrijfsbrede CRM 
Strategie van AkzoNobel. Doelstelling 
van deze strategie is de winstgevend-
heid te verhogen middels kostenreduc-
tie en het verbeteren van de klantrelatie. 
De geïmplementeerde CRM-oplossing 
geeft ook meer inzicht in de aard en 
oorzaken van klachten van klanten. Dit 
stelt AkzoNobel in staat om het produc-
tieproces en de producten zelf te verbe-
teren. Het gevolg is dat de hoeveelheid 
afval in de gehele logistieke keten van 
de producten aanzienlijk vermindert. 
Een tweede positief effect op het milieu 
is veroorzaakt door de keuze voor de 
implementatieaanpak. Het team is 
gestart met een intensieve workshop 
met het hele wereldwijde projectteam. 
Hierdoor werd een stevige basis gelegd 
voor een verdere samenwerking op 
afstand door het gebruik van moderne 
faciliteiten, als MS Communicator voor 
een-op-een communicatie en confe-
rence calls en multi-site TelePresence-
faciliteiten voor face-to-face commu-
nicatie. Hierdoor was het mogelijk om 
het aantal vluchten, benodigd voor de 
wereldwijde systeemimplementatie, 
beperkt te houden.

Agriterra 
De Northern Bio Fuels Association 
(NBFA) is een boerenorganisatie in het 
noorden van Zambia, met als doel het 
bevorderen van de biobrandstofproduc-
tie in die regio en zo bij te dragen aan 
de verduurzaming van de energievoor-
ziening in Zambia. De organisatie is 
opgericht door lokale boeren en wordt 
ondersteund door de Nederlandse ngo 
Agriterra. De NBFA vertegenwoordigt 
zo’n 3.000 kleine boeren in Noord-
Zambia. De organisatie leert boeren hoe 
ze het beste jatropha kunnen verbou-
wen, naast de voedselgewassen die ze 
altijd al verbouwden. Daarnaast zorgt 
NBFA ervoor - door het oprichten van 
lokale ondernemingen - dat boeren een 
lokale markt hebben om hun jatropha-

zaden af te zetten. In tegenstelling tot 
de voedselgewassen is jatropha een 
echte ‘cash crop’. Met de extra inkom-
sten uit jatropha verdienen de boeren 
dus geld en worden ze ondernemers. 
Door intensief lokaal overleg en het af-
leggen van vele werkbezoeken aan de 
verschillende gebieden waar de NBFA 
actief is, heeft Capgemini Agriterra 
geadviseerd over hun investering, en 
over de slaagkans van de NBFA. 
Daarnaast is samen met de leiding van 
de NBFA een duidelijke strategie be-
paald, evenals een routekaart voor de 
komende jaren. Ook dit project is door 
Capgemini op niet-commerciële basis 
ondersteund.

Werken aan 
duurzaamheid van  
onze klanten.
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Capgemini en  
 de maatschappij

C 
apgemini heeft in het verle-

den aangetoond - ook in tijden 
van laagconjunctuur - belang te 
hechten aan investeren in een 
duurzame samenleving. 
 
Wij gaan ondanks een moeilijke markt 
door op de ingeslagen weg en hebben 
in 2012 opnieuw veel initiatieven onder-
steund. Aan een aantal daarvan hebben 
we ons voor langere tijd verbonden 
(Naandi, Enactus, Sport & Zaken). Van 
sommige initiatieven hebben we 
afscheid genomen en tegelijk is er ook 
een nieuw wereldwijd Capgemini-
initiatief (MicroWorld) omarmd. Naast 
een bijdrage leveren aan de omgeving 
waarin wij wonen en werken, willen wij 
met ons communitybeleid de relatie met 
medewerkers verstevigen door hen zo 
veel mogelijk actief te betrekken. Om 
dat te kunnen doen, kiezen wij voor een 
grote diversiteit aan initiatieven waarmee 
we tegemoet kunnen komen aan de 
verschillen in passie, interesse en 
beschikbare tijd. De thema’s die wij 
daarbij als uitgangspunt nemen, zijn 
educatie en diversiteit. De initiatieven 
kennen een nationaal of internationaal 
karakter en omvatten vaak zowel een 
financiële bijdrage als een bijdrage in  
de vorm van kennis, tijd of faciliteiten. 
Onze voorkeur gaat altijd uit naar lang-
durige betrokkenheid bij een initiatief, 
maar ook incidentele samenwerking, 
zoals in het geval van het B@ngo- 
project, steunen wij van harte. 

Wij verheugen ons over de groeiende 
internationale belangstelling binnen 
Capgemini Group over maatschappe- 
lijke betrokkenheid. Zo wordt er onder 
andere gewerkt aan een overkoepelend 
communitybeleid binnen Capgemini 
Group, waar Nederland actief aan bij-
draagt. 

Sport & Zaken 
Capgemini heeft een partnership met 
Sport & Zaken waarbij we over en 

weer gebruikmaken van elkaars ken-
nis en ervaring. Zo zit Capgemini in het 
bestuur van Sport & Zaken. In 2012 
hebben medewerkers van Capgemini 
drie adviesopdrachten uitgevoerd. In 
het Huis van de Sport zijn twaalf sport-
bonden gezamenlijk gevestigd. Men 
wilde graag duidelijk inzicht krijgen in 
de gemeenschappelijke applicaties en 
onderscheidende (software-)toepassin-
gen van de deelnemende sportbonden. 
Capgemini heeft uitstekend werk gele-
verd, aldus de manager van het Huis 
van de Sport, door het opstellen van 
een long-/shortlist en het uitwerken van 
een offerte-uitvraag. “Afspraken werden 
zeer goed nagekomen en er was sprake 
van goede communicatie over de voort-
gang en belemmeringen. Wij hebben 
een zeer werkbaar document opgele-
verd gekregen en een goed inzicht in 
onze eigen IT-problematiek.”

De Dopingautoriteit had behoefte aan 
een second opinion over hun huidige 
hardwaresysteem, zodat men kon 
beslissen of er al dan niet betere alter-
natieven beschikbaar waren. Capgemini 
heeft samen met de Dopingautoriteit 
een programma van eisen opgesteld 
voor een nieuwe leverancier. 

Gehandicaptensport Nederland had 
behoefte aan advies over de ICT-
inrichting van de nieuwe organisatie. 
Capgemini is aan de slag gegaan met 
een beschrijving van de huidige en 
gewenste situatie met daarbij een plan 
van aanpak en een begroting. 

Capgemini en Sport & Zaken hebben 
in 2012 ook voorbereidingen getroffen 
voor de uitrol van een bedrijfssport-
programma. Sport & Zaken heeft een 
voorstel uitgewerkt voor een sport- en 
beweegscan onder alle medewerkers 
van Capgemini en voor een hardloop-
programma. Vooruitlopend op de uitrol 
van het bedrijfssportprogramma zijn in 
2012 de eerste ervaringen opgedaan 

Educatie en 
diversiteit als 
leidraad voor 
maatschappelijke 
bijdrage.
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met het Start to run-programma van de 
Atletiekbond en met enkele trainingen 
voor het hardloopteam van Capgemini. 

Enactus 
Enactus (voorheen SIFE) is een netwerk 
van studenten, het hoger onderwijs en 
leiders uit het bedrijfsleven die samen 
actie ondernemen om levens te veran-
deren en een betere, duurzame wereld 
te maken. Capgemini zit in het bestuur 
van Enactus. In februari organiseerde 
Enactus de Project Stimulans Prijs op 
het hoofdkantoor van Capgemini in 
Utrecht. Vijf teams kregen vijf minuten 
de tijd om een toelichting te geven op 
het model achter hun genomineerde 
project en op hun totale projectportfo-
lio, om daarmee een stimuleringsprijs 
van € 4.000 in de wacht te slepen. 
De jury bestond uit medewerkers 
van KPMG, Ormit, SharePeople en 
Capgemini. Vanzelfsprekend nam 
Capgemini ook zitting in de jury tijdens 
de nationale competitie in mei. 

In december vond de Project 
Management Academy plaats. Tijdens 
deze dag werden verschillende work-
shops aangeboden met betrekking tot 
projectmanagement - onder andere 
door Capgemini - en vond de Pitch 
Battle plaats. Uit heel Nederland wer-
den zes Enactus-projecten gekozen om 
hun voortgangen te pitchen. De drie 
beste pitches werden aan het eind van 
de dag beloond met ieder een prijs van 
€ 1.000 en twee business advisors van 
Capgemini. 

MicroWorld
Capgemini en Sogeti zijn een digitaal 
microkredietplatform gestart in samen-
werking met MicroWorld: een initia-
tief van gemeenschappelijk partner, 
PlaNet Finance. Met kleine leningen van 
medewerkers aan micro-ondernemers 
helpen we de wereldwijde armoede 
te bestrijden. Dit initiatief sluit perfect 
aan op de waarden van Capgemini. 
Vanaf € 20 kunnen renteloze leningen 
worden verstrekt. Al snel na de pilot-
lancering in 2011 heeft het platform 

veel medewerkers aangemoedigd tot 
financiering van projecten in gebieden 
als Peru, Senegal, Libanon, Tadzjikistan 
en Cambodja. Medio 2012 had het plat-
form al zo’n 600 leden, waarvan 270 
zeer actief, en werden bijna 400 pro-
jecten voor micro-ondernemers gehol-
pen. Het totaal uitgeleende bedrag was 
toen € 25.000, bijna € 100 per actieve 
deelnemer. Een indrukwekkende parti-
cipatie! Capgemini Nederland heeft de 
op een na grootste ledengroep achter 
Frankrijk (50%). Bestond begin 2012 het 
ledenaantal voor 5% uit Nederlandse 
medewerkers, in september was dit 
percentage al opgelopen tot 12. Het 
geheim van dit succes lijkt vooral te zit-
ten in een goed promotieplan met een 
persoonlijke aanpak waarbij collega’s 
andere collega’s bereiken op diverse 
bijeenkomsten en borrels. 

Naandi
In 2011 vertelden twee jongedames 
van basisschool ’t Schrijverke over hun 
Naandi-initiatief tijdens het ‘Naandi 
Spreekbeurt Event’ op het hoofdkan-
toor van Capgemini. Dit jaar werd al 
deze kennis door de dames toegepast 
op hun eigen school. Dat begon met 
een spreekbeurt in de eigen klas, over 
hoe Naandi een nieuw begin kan creë-
ren voor de Indiase meisjes. De dames 
wilden nog meer doen. Naandi werd 
- met een beetje hulp - voorgesteld en 
aangenomen als het doel voor de jaar-
lijkse fondsenwerving van hun school. 
Alle zestien klassen werden door de 
jongedames op de hoogte gebracht 
van de minder bevoorrechte leefom-
standigheden van kinderen in andere 
delen van de wereld. Dit verhaal paste 
prachtig in de themalessen rond Pasen. 
Alle kinderen werden aangemoedigd 
om na te denken over hun persoon- 
lijke situatie, en om een inspanning te 
leveren ten behoeve van de fondsen-
werving. Begin april berekende iedere 
klas de opbrengst van de collectes.  
Dit resulteerde in een mooie cheque 
van € 1.600, die in ontvangst werd 
genomen door de penningmeester van 
de Stichting Naandi Nederland. Voor dit 
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bedrag kunnen veertig kansarme Indiase 
meisjes een jaar lang naar school. Net 
zo belangrijk is de waardevolle les die 
de 400 leerlingen op de basisschool ’t 
Schrijverke hebben geleerd, afgaand op 
de feedback die we ontvingen van de 
kinderen, leerkrachten en ouders.

Roparun en Alpe d’HuZes
Roparun en Alpe d’HuZes zijn door de 
jaren heen binnen Capgemini bekende 
begrippen geworden. Beide initiatieven 
zetten zich in voor de strijd tegen kanker. 
Roparun doet dit door de organisatie van 
een estafetteloop van Parijs en Hamburg 
naar Rotterdam onder het motto ‘Leven 
toevoegen aan de dagen waar geen 
dagen meer toegevoegd kunnen worden 
aan het leven.’  
Alpe d’HuZes is een actie waarbij de 
deelnemers, alleen of in een team, geld 
bij elkaar fietsen door één tot zes keer 
de befaamde Alpe d’Huez op te fietsen 
onder het motto ‘Opgeven is geen optie’.  
Afgelopen jaar hebben de Capgemini 
Roparun en Alpe d’HuZes-teams de 
krachten gebundeld in hun missie om 
geld in te zamelen voor de strijd tegen 
kanker. In april organiseerden zij een 
hardloop- en spinningactie in de centrale 
hal van het hoofdkantoor om daarmee 
deze initiatieven nog meer bekendheid te 
geven bij medewerkers en natuurlijk een 
flink bedrag in te zamelen. Ook konden 
medewerkers meedoen aan een loterij 
waarbij twee iPads te winnen waren.

FunCare4Kids
Capgemini heeft inmiddels een langdu-
rige samenwerking met FunCare4Kids, 
een organisatie die het welzijn onder-
steunt van kinderen tussen 6 en 16 jaar, 
die in een moeilijke thuissituatie zitten. 
Waar in voorgaande jaren het organise-
ren van de jaarlijkse Fundag een initiatief 
was van de Fast Forward-deelnemers, is 
het initiatief in 2012 overgenomen door 
de trekkers van het IkBenCapgemini-
programma. Dit jaar vond de Fundag in 
Fort Vechten plaats. Fort Vechten is een 
van de grootste overgebleven bolwerken 
van de zogenaamde Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De ideale locatie om een 

real-life adventure game te spelen. Rode 
draad door de dag was het verhaal van 
de ‘vermiste tante’. Een aantal ingehuur-
de acteurs werkten op non-profitbasis 
mee in het neerzetten van het verhaal. 
Om de vermiste tante op te sporen, 
moesten de kinderen goed samenwer-
ken en verschillende opdrachten uitvoe-
ren. Ondanks de regenachtige dag wer-
den de 130 kinderen en 75 vrijwilligers 
van Capgemini gevangen door de span-
nende verhaallijn en de sprookjesachtige 
locatie. 

B@ngo
B@ngo is een initiatief waarbij young 
professionals van Financial Services bij 
Capgemini werkervaring op kunnen doen 
bij een non-profitorganisatie en daarmee 
deze organisatie gratis ondersteunen 
met advies over actuele vraagstukken. 
In 2012 hebben vier teams van in totaal 
zestien young professionals het Rode 
Kruis in Utrecht geholpen met het opti-
maliseren van diverse processen binnen 
de organisatie. Naast inzicht te verschaf-
fen in het huidige procesverloop hebben 
de teams suggesties voor verbetering 
van deze processen gedaan. Alle ken-

nis van de processen is ook vastgelegd. 
Dit is, gezien de aard van de organisatie 
met veel snel wisselende vrijwilligers, 
van groot belang. Door het Rode Kruis 
op deze wijze te ondersteunen, kan de 
organisatie meer financiële middelen 
besteden aan haar eigen projecten. Ook 
de geoptimaliseerde processen dragen 
naar verwachting op termijn bij aan een 
effectievere en efficiëntere inzet van de 
middelen van het Rode Kruis. 
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Leveranciers en partners  
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A 
ls basis voor het inkoopbeleid 

hanteert de internationale 
Capgemini Group de Code of 
Business Ethics en het Anti-
Corruptie Beleid.  
 
Ze omvatten een duidelijke set instruc-
ties over omgangsnormen met leveran-
ciers, voor iedereen die betrokken is bij 
inkoopprocessen en leverancierscon-
tracten. We passen daarnaast de 
Capgemini-duurzaamheidsprincipes toe 
met betrekking tot inkoop. Deze zijn 
beschreven in het Handboek Inkoop 
van Capgemini. Juist omdat de cultuur-
verschillen op het punt van inkoop per 
land erg verschillend kunnen zijn, is het 
goed dat deze regels op groepsniveau 
zijn opgesteld. 

Er zijn vier basisprincipes met betrek-
king tot de wijze waarop we leveranciers 
selecteren en hoe wij verwachten dat zij 
zich gedragen. Zo verwachten wij dat 
zij zich volledig houden aan de wetten 
van het land van waaruit ze opereren en 
dat zij eerlijk zaken met ons doen, in lijn 
met onze duurzaamheidsprincipes. We 
verwachten verder dat zij zich confor-
meren aan de wetten in de landen waar 
zij werken. Wij van onze kant zullen leve-
ranciers fair behandelen en selecteren 
op basis van vooraf vastgestelde criteria 
inclusief kwaliteit en prijs. We nemen op 
dit punt besluiten die te rechtvaardigen 
en transparant zijn. 

We streven naar meer duurzame relaties 
met onze leveranciers, zoals we dat ook 
bij klanten doen. Jaarlijks onderhande-
len we met leveranciers over tarieven 
en voorwaarden, maar tegelijk zoeken 
we gezamenlijk naar manieren om nog 
duurzamer te ondernemen. Ook onze 
leveranciers maken op dit punt immers 
een ontwikkeling door en ontdekken 
steeds meer mogelijkheden. Wel treden 
we hard op tegen partijen die afwijken 
van onze richtlijnen en werken we met 
een ‘zwarte lijst’ waarop ondernemingen 

staan vermeld die de regels op grove 
wijze hebben geschonden.

In 2013 betrekken we ons nieuwe 
hoofdkantoor. Met (toe-)leveranciers 
rond de nieuwbouw is gekeken naar 
mogelijkheden om dit gebouw zo zuinig  
mogelijk te laten zijn en groener dan 
de gewenste norm. Ons gebouw in 
Utrecht Papendorp was lange tijd toon-
aangevend in laag energieverbruik, 
onder meer door warmte- en koude-
opslag. Het nieuwe pand is opnieuw 
voorzien van de nieuwste technologie 
om het energieverbruik zo veel mogelijk 
te beperken. Daarnaast wordt zo veel 
mogelijk materiaal uit ons gebouw in 
Papendorp, zoals bijvoorbeeld de bin-
nenwanden, hergebruikt bij de inrichting 
van het kantoor in Utrecht Leidsche Rijn. 

Evenals in voorgaande jaren blijven we 
met onze leveranciers ook op andere 
manieren zoeken naar mogelijkheden 
om het milieu minder te belasten.  
Zo is na een uitgebreid onderzoek naar 
CO

2-neutraal papier in 2012 voor intern 
gebruik het papier volledig CO2-neutraal. 
Tevens is het gewicht van ons stan-
daardbrief- en kopieerpapier verlaagd 
met 5 gram en stimuleren we digitale 
communicatie. Een voorbeeld hiervan 
zijn de led-tv’s met een laag energie-
verbruik die in de vergaderkamers zijn 
geplaatst. Veel standaardformulieren zijn 
inmiddels gedigitaliseerd. In 2013 zullen 
we bovendien onze poststromen digitali-
seren om het papiergebruik verder terug 
te dringen.

Samen duurzaam 
ondernemen als  
continu proces.
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Z 
org voor het milieu - met het 

oog op de toekomst - en het  
creëren van een goede werkom-
geving voor onze medewerkers 
heeft altijd de aandacht gehad 
van Capgemini.

Ons beleid is erop gericht dat we bij 
alles wat we doen rekening houden met 
die omgeving. In de praktijk betekent dit 
dat we bij al onze diensten, primair of 
ondersteunend, mogelijke schadelijke 
gevolgen voor de omgeving proberen  
te voorkomen, dan wel zo veel mogelijk 
te minimaliseren. Daarbij richten wij ons 
op het energieverbruik in onze kantoor-
panden en datacenters, op zakelijke 
mobiliteit en het verantwoord omgaan 
met afval. Deze zorg voor het milieu is 
een continu proces dat wij vanaf 2009 
hebben ingericht conform de ISO14001- 
richtlijn. Jaarlijks worden wij door Decra  
getoetst op het voldoen aan deze richt- 
lijn. In hetzelfde jaar hebben wij ons ge-
committeerd aan de MeerJarenAfspraak  
(MJA3) van de overheid om ook een 
ambitie uit te spreken ten aanzien van 
onze milieuprestatie. In 2012 heeft 
Capgemini aangetoond voorop te lopen 
in de branche ten aanzien van deze 
prestatie. Zo is onze belofte aan de 
overheid, om in vijftien jaar tijd 30% 
energiezuiniger te worden, in drie jaar 
tijd al ingelost dankzij een breed pakket 
aan vooruitstrevende maatregelen. Voor 
de periode 2013 tot en met 2016 heb-
ben we onze milieuambitie verder aan-
gescherpt door de energie-efficiency 
met nog eens 30% te willen verbeteren, 
onder meer door intensivering van Slim 
Werken Slim Reizen (SWSR) en het 
nemen van aanvullende energiebespa-
rende maatregelen, onder andere in het 
nieuwe hoofdkantoor en het datacenter 
in Amsterdam. Het Energie Efficiency 
Plan dat hieraan invulling moet geven  
is inmiddels uitgewerkt. 

Ook binnen Capgemini Group consta-
teren wij een toenemende aandacht 
voor milieubeleid en milieuprestaties. 
Er is een overkoepelend beleid ontwik-
keld waarbij alle landen moeten werken 
aan de implementatie van een milieu-
managementsysteem, al dan niet gecer-
tificeerd. Nederland vervult samen met 
Capgemini UK een belangrijke voor-
trekkersrol bij de implementatie van dit 
beleid, op basis van de jarenlange erva-
ring met ISO14001. Daarnaast wordt, 
onder andere ingegeven door internati-
onale wijzigingen in wet- en regelgeving, 
gewerkt aan het optimaliseren van het 
verzamelproces van internationale milieu-
data. Dit zal leiden tot een nog grotere 
transparantie van de milieuprestatie van 
Capgemini Group en tot verdergaande 
maatregelen om deze prestatie in de ver-
schillende landen te verbeteren.

Brancheorganisatie Nederland ICT heeft 
aangegeven in 2030 als branche geza-
menlijk volledig CO

2-neutraal te willen 
opereren. Capgemini heeft de eigen lat 
hoger gelegd door deze doelstelling tien 
jaar naar voren te halen. 

Nieuw hoofdkantoor Utrecht 
Leidsche Rijn 
In het licht van de bereikte doelstel-
lingen en de nieuw geformuleerde 
ambities, betreurden wij de negatieve 
publiciteit in 2012 rond ons nieuwe 
hoofdkantoor. We hechten er belang 
aan onze keuze voor nieuwbouw hier 
nog eens toe te lichten. 

Als gevolg van ons eerder ingezette 
beleid om het autoverkeer terug te 
dringen, is Capgemini enkele jaren 
geleden al begonnen met de invoering 
van Slim Werken Slim Reizen (SWSR). 
In dat kader zijn op diverse locaties in 
het land bijkantoren geopend die het 
woon-werkverkeer flink hebben terug-
gebracht. Dat leidde tot minder gebruik 
van vierkante meters in het hoofdkantoor 

Duurzame 
mobiliteit  
hoog  
op de agenda.
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heeft gekregen, heeft de helft aan m2 
ten opzichte van het hoofdkantoor op 
Papendorp en herbergt vrijwel evenveel 
werkplekken. Voor al onze zes satel-
lietgebouwen (Groningen, Heerlen, 
Amsterdam, Voorburg, Apeldoorn, 
Eindhoven) hebben we overigens wel 
kunnen kiezen voor (gerenoveerde) 
bestaande panden.

Een volgende stap in duurzame 
mobiliteit 
Een belangrijke mijlpaal in de goede 
richting was medio 2012 zonder twijfel 
het aangescherpte mobiliteitsbeleid. 
Een analyse leerde dat per medewerker 
€ 750 per jaar meer aan brandstof werd 
besteed dan de gehanteerde norm als 
gevolg van onder andere onzuinig rij- 
en tankgedrag. Met de invoering van 
een bonus-malusmobiliteitsbudget is 
gekozen voor het belonen van duur-
zaam gedrag. De medewerker kan 
nu zelf sturen op drie variabelen: een 
maximum aantal privékilometers, aan-
toonbaar zuiniger rijden en brandstof-
prijs (tanken aan de snelweg of bij een 
lokale pomphouder). In 2013 zullen we 
de positieve effecten van deze nieuwe 
regeling pas echt gaan merken.

Afval onder de loep
Onderdeel van het nieuwe internatio-
nale milieubeleid is de eis van het 
vaststellen van kwantitatieve doelen 
ten aanzien van afvalmanagement. In 
Nederland wordt afval al sinds jaar en 
dag gescheiden en treffen we maatre-
gelen om de hoeveelheid afval terug te 
dringen. Zo is de hoeveelheid papier-
afval de afgelopen jaren fors kleiner 
geworden door onder andere het  
invoeren van het ‘follow-me printsys-
teem’. In al onze vooruitstrevendheid 
lopen we ook tegen beperkingen aan. 
Capgemini Nederland maakt deel uit 
van een internationale groep, die op veel 
terreinen richtlijnen heeft uitgevaardigd 
waar wij rekening mee moeten houden. 
Zo leiden de huidige communicatiericht-
lijnen voor het maken van brochures tot 
een ongewenste hoeveelheid papierafval. 
Het bespreken van onze wensen op dit 

Ontwikkeling (papier)afval1

2010 2011 2012

Papierafval 41 45 37

Overig afval 457 343 294

Totaal (ton) 498 388 331

Ontwikkeling waterverbruik2

2010 2011 2012

Water (m³) 22.956 17.417 17.821

Ontwikkeling papierverbruik3

2010 2011 2012

Papier (kg) 59.982 50.656 36.969

1Afname t.o.v. vorig jaar is grotendeels te verklaren door afname in totaal aantal m2 en medewerkers

2Afname t.o.v. vorig jaar is grotendeels te verklaren door afname m2 en medewerkers

3Afname door gefaseerd sluiten locatie Amersfoort, sluiten zuidvleugel locatie Utrecht, afname aantal 
medewerkers en lichter papier

in Utrecht, zodat dit kantoor deels leeg 
kwam te staan. Met de verhuurder werd 
daarom bij het aflopen van het meerja-
rencontract getracht nieuwe afspraken 
te maken in het licht van deze ontwik-
kelingen. Toen bleek dat de onderhan-
delingen dreigden vast te lopen, is een 
businesscase gemaakt waarin zowel 
naar het huidige pand (maar dan minder 
m2), naar andere bestaande kantoorge-
bouwen als naar nieuwbouw gekeken is. 
Zo zijn ruim veertig bestaande panden 
gescreend. Daaruit bleek al snel dat vele 
miljoenen konden worden bespaard op 
huurpenningen, energieverbruik en auto-
verkeer, door een veel kleiner en milieu-
vriendelijker kantoor te bouwen, direct 
aan een NS-station (Leidsche Rijn) in 
Utrecht. Zeker in het licht van de zware 
tijden die onze sector op dit moment 
doormaakt, voelen wij ons naar klanten 
en medewerkers verplicht ook ten aan-
zien van huisvesting kostenverantwoord 
beleid te voeren en de bedrijfscontinuï-
teit te garanderen. Het nieuwe pand, dat 
de BREEAM-kwalificatie ‘zeer goed’ 
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vlak is tijdrovend en leidt tot onvermijde-
lijke vertragingen in het realiseren van 
onze ambities. Het neemt ons enthousi-
asme echter niet weg om onverminderd 
door te gaan op de ingeslagen weg. 

Kennismaking met elektrische 
mobiliteit
Door de aanpassing van de mobiliteits-
regeling medio 2012 ontstond ruimte 
voor de inzet van elektrische auto’s, 
scooters en fietsen. Leverancier Athlon 
organiseerde in oktober een Roadshow 
Elektrische Mobiliteit bij de hoofdingang 
van Capgemini in Utrecht zodat mede-
werkers kennis konden maken met de 
wereld van elektrisch vervoer. Een 6-tal 
elektrische auto’s (100% of plug-in hybri-
des) waaronder de Tesla en de Twizzy, 
maar ook elektrische scooters, fietsen 
en motoren waren beschikbaar gesteld 
voor een proefrit. Zo’n vijftig medewer-
kers hebben gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om een proefrit te maken. 
Daarnaast werden door de leverancier 
vragen beantwoord over bijvoorbeeld de 
actieradius en de mogelijkheden voor het 
(thuis) opladen. Veel enthousiaste reac-
ties en een paar lege batterijen verder 
konden we spreken van een geslaagd 
evenement.

Werken onder weg
Slim Werken Slim Reizen (SWSR) is een 
thema waar de laatste jaren veel onder-
zoek naar is gedaan, onder andere  
door het Platform SWSR en de B50,  
de grote werkgevers in Nederland,  
waaronder Capgemini, die voorop- 
lopen op dit gebied. SWSR is steeds 
meer een onderdeel aan het worden 
van onze dagelijkse activiteiten. Zo was 
het al mogelijk om op elke willekeurige 
Capgemini-locatie te werken. In 2012 
hebben we de medewerkers - in de vorm 
van een pilot - aanvullend de mogelijk-
heid gegeven om gebruik te maken van 
flexibele werkplekken bij andere werk-
gevers door heel Nederland. Dit stelt 
medewerkers in staat om bijvoorbeeld 
onderweg te werken tussen twee afspra-
ken door of om een dag dichter bij huis 
te werken. Na een lange voorbereiding, 

Auto ‘s 

2010 2011 2012

Medewerkers met leaseauto 4.237 4.056 3.843

ABC-auto's (%) 86% 94% 97%

Hybride auto's in wagenpark 565 577 582

Hybride auto's (% van wagenpark) 13,3% 15,8% 15,1%

Hybride auto's in bestelling 31 61 1

Medewerkers met eigen vervoer 1.569 1.552 1.297

Elektrische auto's 1 2

Elektrische auto’s in bestelling - 0 1

Trein

2010 2011 2012

Totaal aantal treinkilometers 7.847.042 8.037.519 7.697.749

Treinkilometers per medewerker 1.352 1.433 1.610

Gemiddeld aantal actieve treingebruikers 2.759 2.654 1.921

waarbij B50-werkgevers, overheid en 
MKB vooral tijd nodig hadden om intern 
draagvlak te creëren en te werken aan de 
openstelling van hun eigen bedrijf voor 
derden, kon de pilot begin 2012 van start 
gaan. De acht maanden durende proef 
heeft geleid tot meer inzicht in de behoef-
te en noodzaak om op meerdere plekken 
te kunnen werken en tot het stimuleren 
van het gebruik van de derde werkplek 
met name vanuit de behoefte om tijd te 
besparen. Ook in deze pilot bleek het las-
tig om medewerkers uit hun vertrouwde 
omgeving te krijgen. Dagelijkse routines 
zijn moeilijk te doorbreken. Eenmaal op 
‘safari’ waren medewerkers vooral positief 
over de derde werkplek.

Band-op-spanning actie
Autorijden is al duur. Rijden met een te 
lage bandenspanning maakt het nog 
duurder. Een auto met te lage banden- 
spanning verbruikt op jaarbasis 2 tot  
5% meer brandstof en de slijtage van  
de banden neemt toe. Het is ook gevaar-
lijk, want de verkeersveiligheid neemt 
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af door een slechtere wegligging, een 
langere remweg en een grotere kans 
op een klapband. Het hogere brand-
stofverbruik leidt ten slotte tot enorme 
hoeveelheden extra CO2 en fijnstof. 
Redenen genoeg dus om te zorgen 
voor goed opgepompte banden onder 
de auto. Vanuit deze motivatie heeft 
Capgemini in maart 2012 een ‘Band-
op-spanning’-week georganiseerd 
op het hoofdkantoor op Papendorp. 
Met behulp van professionele mobiele 
apparatuur werd de bandenspanning 
van de auto’s gecontroleerd en wer-
den de banden zo nodig opgepompt. 
Medewerkers kregen een individuele 
terugkoppeling van de controle van hun 
auto. Bijna 3.000 auto’s zijn tijdens deze 
week gecontroleerd waarvan 1.470 met 
een onderspanning. In totaal heeft de 
actieweek een besparing opgeleverd 
van ruim 18.000 liter brandstof, zo’n 66 
ton CO2 en ruim € 68.000. 

Papendorp Express: samen 
werken aan betere bereikbaar-
heid
In Papendorp is de afgelopen jaren veel 
werkgelegenheid ontstaan. Inmiddels 
werken ongeveer 18.000 mensen in 
het gebied. Dagelijks reizen deze men-
sen, vaak met de auto, van en naar 
hun werk. De bedrijven op Papendorp, 
waaronder Capgemini, willen medewer-
kers stimuleren om meer met het open-
baar vervoer te reizen. Zo ontlasten 
ze de snelwegen en blijft Papendorp 
goed bereikbaar. Op dit moment is 
Papendorp nog niet goed aangesloten 
op het openbaar vervoer. De overheid 
neemt maatregelen om de bereikbaar-
heid van Papendorp de komende jaren 
te verbeteren. Totdat dit geregeld is, 
bieden werkgevers en overheden de 
Papendorp Express aan. Vanaf sep-
tember 2012 rijdt deze nieuwe gratis 
shuttle service een continue dienst tus-
sen bedrijventerrein Papendorp-Zuid 
en de tramhalte 5 Mei Plein. De dienst 
levert daarmee een tijdwinst op die kan 
oplopen tot 50% van de reistijd. Bij vol-
doende belangstelling van bedrijven uit 
Papendorp-Noord wordt de dienstrege-

ling herzien. Reserveren is niet nodig. 
Iedereen die naar Papendorp reist, kan 
gratis gebruikmaken van de Papendorp 
Express. Dit geldt voor medewerkers 
en bezoekers van bedrijven die zich 
hebben aangemeld. Naast Capgemini 
doen ook Domus Medica, Atos en 
AG&AI mee.

Milieuweek: een persoonlijke 
bijdrage aan een beter milieu
In de eerste week van juni 2012 werd, 
in het kader van wereldmilieudag, een 
week lang aandacht besteed aan het 
milieu. Niet alleen de nieuwe milieu-
strategie, ambitie en maatregelen van 
Capgemini kwamen aan bod, ook wer-
den medewerkers opgeroepen om met 
elkaar te delen hoe zij bijdragen aan 
een beter milieu. Dit leverde vele ver- 
halen en suggesties op. Zo werd ge- 
opperd om de temperatuur op kantoor 
te verlagen. “We hebben toch allemaal 
wel een trui of colbertje! En na een tijdje 
stilzitten, kan gezonde beweging geen 
kwaad!” Meerdere mensen gaven aan 
zelf gebruik te (gaan) maken van zon-
nepanelen, al dan niet via de zonnepa-
nelenactie van Capgemini. Andere tips 
waren het thuis gebruiken van ledver-
lichting en het terugdringen van sluip-
verbruik, en het koppelen van spaar-
punten (bijvoorbeeld van de tankkaart) 
aan windmolenparken om daarmee 
onze eigen footprint te compenseren. 
Sommige medewerkers ging vooral het 
weggooien van talloze zaken aan het 
hart, van printjes, koffiebekers tot kan-
toorartikelen. Van de vele tips die wer-
den ontvangen, is het gebruik van een 
digitale handtekening om tijd en papier 
te besparen inmiddels mogelijk. 

Ten slotte kwamen er rondom het 
thema ‘zakelijke mobiliteit’ ook behoor-
lijk wat verhalen en tips binnen. Zo 
meldde een medewerker dat hij er een 
sport van maakt om 1000 kilometer op 
één tank te rijden door 110 km/uur te 
rijden. Het resultaat: vier minuten later 
op de bestemming, geen stress, minder 
tijd kwijt aan tanken en minder uitstoot! 
Andere voorbeelden zijn het veelvuldig 

Milieuambitie 
komende 
jaren verder 
aangescherpt.
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CO2-footprint conform CO2-prestatieladder (in ton CO2)

2010 2011 2012

Scope 1 Directe CO2-emissies  
Gebouwen: aardgas en olie  
Mobiliteit: brandstof leaseauto's

22.104 20.643 20.233

Scope 2 Indirecte CO2-emissies  
Gebouwen: elektriciteit, warmte

15.553 16.526 17.309

Scope 3 Overige indirecte emissies  
Mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vlieg- en treinreizen

522 534 668

Footprint 38.179 37.703 38.210

KPI’s milieu

2010 2011 2012

Totale CO2-footprint (ton CO2 x 1000) 38.2 37.7 38.2

Energie: Kantoren (ontwikkeling t.o.v. 2008) -30%

MJA prestatiemaat EEP (MJp/m2) 1.356 1.237 1.160

Energie: Datacentrum (ontwikkeling t.o.v. 2008) -32%

MJA prestatiemaat EEP (PUE: MJp/MJp ICT)) 1.81 1.67 1.54

Mobiliteit (ontwikkeling t.o.v. 2009) -3,4%

MJA ketenmaatregel EEP (ton CO2/mdw) 4.36 4.89 5.20

Afval 

Restafval (kg/mdw) 79 61 61

Recycled afval papier (kg/mdw) 7,1 8,0 7,6

rijden op de cruisecontrol en het com-
penseren van zakelijke kilometers. Tips 
als het kunnen bestellen van elektri-
sche en plug-in hybride leaseauto’s zijn 
inmiddels gerealiseerd en bij het nieuwe 
kantoorpand zijn speciale parkeerplaat-
sen aangelegd voor het opladen van 
elektrische auto’s. Ook in 2013 zal er 
weer een wereldmilieuweek worden 
georganiseerd, naar verwachting bin-
nen de hele Capgemini Group.
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Capgemini is wereldwijd actief als aan-
bieder van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten, waarmee het 
klanten in staat stelt succesvol te trans-
formeren en betere prestaties te reali-
seren. Hierbij werkt Capgemini op een 
onderscheidende manier samen met 
zijn klanten: the Collaborative Business 
ExperienceTM. Bovendien wordt 
gebruikgemaakt van het eigen wereld-
wijde leveringsmodel Rightshore®, dat 
getalenteerde professionals uit verschil-
lende locaties samenbrengt in één team 
om de best mogelijke oplossingen voor 
klanten te creëren en te leveren.

Capgemini levert gespecialiseerde 
oplossingen voor de volgende bran-
ches, sectoren en bedrijfssegmenten:
•	Manufacturing,	Retail	&	Distribution:	

retail, distributie, producten van con-
sumentengoederen, farmaceutische 
industrie en technologiebedrijven.

•	 Financial	Services:	banken,	verzeke-
raars en pensioenfondsen.

•	 Public:	lokale	en	rijksoverheid,	sociale	
zekerheid, onderwijs, jeugd, welzijn, 
sport & cultuur en gezondheidszorg.

•	 Telecom,	Travel	&	Utilities:	telecom-
municatie, energiebedrijven, trans-
port en reisbranche.

Capgemini N.V. is de holdingmaat-
schappij van de Capgemini-bedrijven 
in de Benelux. Tot de kernactiviteiten 
behoren consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. Daarnaast 
beschikken wij met Capgemini 
Academy over een professioneel oplei-
dingsinstituut dat een breed portfolio 
aanbiedt met vooral ICT-gerelateerde 
opleidingen. Verder wordt op kleinere 
schaal ook interim-management aan-
geboden. Capgemini N.V. maakt vol-
ledig deel uit van Cap Gemini S.A., dat 
vestigingen heeft in veertig landen en 

wereldwijd ruim 125.000 medewer-
kers in dienst heeft. Cap Gemini S.A. 
is genoteerd aan de Euronext in Parijs 
(CAP) en realiseerde in 2012 een omzet 
van € 10,3 miljard.

Verantwoordelijkheid mvo en 
duurzaamheid 
Al meer dan veertig jaar maken mvo en 
duurzaamheid een integraal deel uit van 
wie we zijn en wat we doen. De zorg 
voor maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en duurzaamheid is deels 
besloten in onze cultuurwaarden en is 
opgenomen in het zogenoemde Blue 
Book (1989). Daarin staat alle informatie 
rondom beleid, missie, doelen, princi-
pes en bedrijfsprocessen. Capgemini 
beschikt verder over een Code of 
Business Ethics voor zaken als het 
respecteren van mensenrechten, zorg 
voor het milieu, vrijheid van menings-
uiting, bevorderen van diversiteit en 
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gezondheid en welzijn van personeel. 
Capgemini heeft zich in 2004 gecom-
mitteerd aan het UN Global Compact 
en in 2007 het UN Global Compact 
Caring for Climate-initiatief onder- 
tekend. In 2011 is de Anti Corruption 
Policy geïmplementeerd, met strikte 
richtlijnen hoe onze medewerkers moe-
ten omgaan met omkoping, corruptie, 
belangenverstrengeling, geheime infor-
matie, voorkennis en relatiegeschenken. 

Sinds 2003 heeft Capgemini Group  
de verantwoordelijkheid voor de 
wereldwijde mvo-strategie belegd bij 
het senior management van de groep. 
De Group General Secretary is belast 
met de coördinatie. Daarnaast  
opereert, eveneens op boardniveau, 
het Ethics & Governance Committee. 
Dit comité is belast met de controle 
op het mvo-beleid bij de verschil-
lende dochterondernemingen van 
Capgemini Group. De mvo-strategie 
wordt wereldwijd bepaald; de uitvoering 
van de strategie is verschillend in de 
landen waar Capgemini actief is. Sinds 
2009 kent Capgemini in Nederland 
een Sustainability Board, een advies-
raad voor de directie van Capgemini 
in Nederland, met managementver-
tegenwoordigers uit alle disciplines. 
Door verschillende wisselingen in de 
directie ontstond er in 2012 behoefte 
om de verantwoordelijkheid voor mvo 
en duurzaamheid opnieuw te beleg-
gen. Dit heeft geleid tot de benoeming 
van Frans van den Hurk, CEO van 
Infrastructure Services, tot portefeuil-
lehouder mvo en duurzaamheid in het 
directiecomité. Annelies Hermens blijft 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het mvo- en duurzaamheidsbeleid en 
fungeert als primaire interne en externe 
woordvoerder over dit onderwerp. De 
Sustainability Board (SB) richt zich op 
de ontwikkeling van duurzaam beleid 
en doelstellingen, evenals op de ver-
snelling van de ontwikkeling van een 
duurzaam dienstenaanbod aan klan-
ten. Vanuit de SB worden voorstellen 
gedaan aan de directie ten aanzien 
van beleid en initiatieven. De porte-

feuillehouder mvo en duurzaamheid is 
bevoegd tot het nemen van besluiten 
in dezen namens het directiecomité. 
Leden van de SB zijn verantwoordelijk 
voor de inbedding van en het draagvlak 
creëren voor het mvo en duurzaam-
heidsbeleid en -initiatieven in hun eigen 
discipline.

Stakeholdersdialoog
Betrokkenheid van stakeholders is voor 
ons een vanzelfsprekende basis, of 
het nu gaat om onze klanten (OTACE: 
op tijd en boven de verwachting van 
de klant) of onze mensen (Global 
Employee Survey), de interactie met 
onze aandeelhouders en investeer-
ders, de samenwerking met onze 
alliantiepartners of het respect en de 
ondersteuning die wij bieden aan de 
gemeenschappen waarin we werken. 
We gaan voortdurend de dialoog aan 
en ontvangen waardevolle feedback die 
onze kwaliteiten vergroot evenals de 
duurzaamheid van ons bedrijf.

Managementsysteem
Klachten van externe stakeholders kun-
nen op diverse wijzen worden gemeld 
bij Capgemini. Voor specifieke mvo- en 
duurzaamheidsklachten is Annelies 
Hermens, als verantwoordelijke CSR 
& Sustainability lead het eerste aan-
spreekpunt. Capgemini kent een kwali-
teitssysteem (ISO9001) dat is aangevuld 
met een milieumanagementsysteem 
(ISO14001). In dit kwaliteitssysteem is 

vastgelegd hoe klachten van externe 
stakeholders worden behandeld.

Verslaggevingsbeleid
De verslaggeving in dit duurzaam-
heidsverslag beslaat alle strategische 
mvo- en duurzaamheidspijlers, zoals 
onderkend door Capgemini Group. 
De reikwijdte betreft de Capgemini-
naamdragende bedrijven in Nederland. 
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Omschrijving GRI-indicator Verwijzing of toelichting

1 Strategie en analyse

1.1 Verklaring managment over visie en strategie van duurzame 
ontwikkeling

Voorwoord

2 Organisatieprofiel

2.1 Naam van de organisatie Bijlage 1

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten Bijlage 1

2.3 Operationele structuur van de organisatie Bijlage 1

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Bijlage 1

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is Bijlage 1

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Bijlage 1

2.7 Afzetmarkten Bijlage 1

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie Bijlage 1

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode  
wat betreft omvang, structuur of eigendom

Geen

2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend Bijlage 1

Bijlage 2 
GRI-tabel
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3 Verslagparameters

3.1 Verslagperiode 01-01-2012 t/m 31-12-2012

3.2 Datum van het meest recente verslag Mei 2012

3.3 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan annelies.hermens@capgemini.com

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Voorwoord

3.6 Afbakening van het verslag Capgemini Nederland B.V.

3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Nee

3.8 Basis voor verslaggeving GRI

3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor 
gegevensmeting

De hr-basisgegevens zijn afkomstig uit SAP-HR. De  
basis voor de milieugegevens is de CO2 Prestatieladder.  
De CO2-footprint is geverifieerd door KEMA

3.10 Uitleg gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder 
verstrekte informatie

NA

3.11 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Nee

3.12 Tabel met opgenomen GRI-indicatoren Bijlage 2

3.13 Beleid en huidige praktijk externe assurance van het verslag -
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4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 Bestuursstructuur van de organisatie Ja 

4.2 Heeft de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan  
een leidinggevende rol?

Ja 

4.3 Aantal onafhankelijke leden in geval van one-tier 
bedrijfsstructuur

NA

4.4 Mechanismen die aandeelhouder en medewerkers gelegenheid 
geven om de aanbeveling te doen aan of medezeggenschap 
uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam

(Centrale) Ondernemingsraad

4.6 Processen ter vermijding van strijdige belangen van het 
hoogste bestuurslichaam

Blue Book inclusief Code of Business Ethics

4.8 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, 
gedragscodes en uitgangspunten

Blue Book inclusief Code of Business Ethics

4.9 Procedures hoogste bestuurslichaam voor management van 
economische, milieugerelateerde en sociale prestaties

Bijlage 1

4.12 Extern ontwikkelde principes of andere initiatieven die de 
organisatie onderschrijft

UN Gobal Compact, UN Global Compact Caring for Climate 
initiative, ISO14001, MJA3, CDP

4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) 
en/of nationale/internationale belangenorganisaties

Nederland ICT, ICC, EBU, MVO Nederland, Green IT Amsterdam, 
B50, U15

4.14 Lijst van groen-belanghebbenden die de organisatie heeft 
betrokken

Nederland ICT, Agentschap NL, Arcadis, Compertius, Beter 
Benutten U15, bevoegd gezag

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden Partners in MJA3, Routekaart ICT 2030, Beter Benutten dan wel 
op basis van expertise geselecteerd

4.16 Betrokkenheid van belanghebbenden Inbreng specifieke milieukennis, gemeenschappelijk ontwikkelen 
en/of implementeren van beleid en/of maatregelen

4.17 De voornaamste onderwerpen in betrokkenheid van 
belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft 
gereageerd, onder meer via haar verslaggeving

Milieumaatregelen, kansen ten aanzien van mobiliteit en betere  
bereikbaarheid. Organisatie participeert actief in verschillende 
partnerships en heeft adviezen meegenomen in EEP
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EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante 
gevolgen heeft

NA

EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd 
wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden 
en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten 
beschermde gebieden

NA

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, 
producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde 
gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden

NA

EN13 Beschermde of herstelde habitats NA

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen  
voor het beheersen van de gevolgen van biodiversiteit

NA

EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en 
soorten op nationale beschermingslijsten met habitatis in 
gebieden binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten, 
ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven

NA

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen  
naar gewicht

Pagina 29

5 Prestatie-indicatoren

Economische prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd 
en gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele 
kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige 
maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en 
betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden

Financieel jaarverslag Capgemini N.V.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde 
uitkeringsplan van de organisatie

Financieel jaarverslag Capgemini N.V.

Milieuprestatie-indicatoren

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht en 
volume

Pagina 29

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval 
uit externe bronnen

Pagina 29 

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Pagina 29

EN4 Indirect energieverbruik door primaire energiebron Pagina 29

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en 
efficiëntieverbeteringen

Pagina 29

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op 
duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals 
verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze 
intiatieven

Pagina 26 - 29

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en 
reeds gerealiseerde verlaging

Pagina 26 - 29
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EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen  
naar gewicht

Pagina 29

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen  
en gerealiseerde verlagingen

Pagina 29

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Pagina 29

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen NA

EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteits- 
waarde van wateren en gerelateerde habitats die significante 
gevolgen ondervinden van de waterafvoer en -afvloeiing van 
de verslaggevende organisatie

NA

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van 
producten en diensten en de omvang van deze compensatie

Pagina 26 - 29

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de 
verpakking is ingezameld naar categorie

NA

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal  
niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van  
milieuwet en -regelgeving

NA

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten 
en andere goederen en materialen die worden gebruikt 
voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van 
personeelsleden

NA

Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, 
arbeidsovereenkomst en regio

Pagina 10 -12

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per 
leeftijdsgroep, geslacht en regio

Pagina 10 -12

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt

0

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele 
veranderingen inclusief of dit wordt gespecificeerd in 
collectieve arbeidsovereenkomsten

2 maanden voor de werknemer en 4 maanden voor de 
werkgever, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. Dit 
wordt gespecificeerd in de HR Charter

LA7 Letsel, beroepsziekten, uitvaldagen en verzuimcijfers en  
het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

Pagina 12

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele 
overeenkomsten met vakbonden

NA

LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren 
die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en 
hun helpen bij het afronden van hun loopbaan

Capgemini kent voor iedere discipline competentiemodellen 
en rolprofielen. Daarin wordt per rol aangegeven over welke 
competenties de medewerker dient te beschikken en wat er 
minimaal van de medewerker verwacht wordt om duurzaam 
inzetbaar te blijven. Medewerkers maken (jaarlijks) een persoonlijk 
ontwikkelplan (POP), waarvan de benodigde opleidingen 
onderdeel uitmaken, dat met de direct leidinggevende wordt 
besproken en tussentijds wordt geëvalueerd. Tijdens de jaarlijkse 
performance review wordt de realisatie van het POP besproken. 
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LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht 
omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

100%

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van 
medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het 
behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en 
andere indicatoren van diversiteit

Pagina 10 - 12

Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investerings- 
overeenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn 
opgenomen of waarvan de naleving van mensenrechten is 
getoetst

100% onderdeel van inkoopvoorwaarden

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst 
zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen 
maatregelen

Alle leveranciers wordt gevraagd een duurzaamheidsvragenlijst  
in te vullen

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en proce-
dures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant 
zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van 
het personeel dat de trainingen gevolgd heeft

Alle nieuwe medewerkers krijgen tijdens de onboarding 
voorlichting over mvo en duurzaamheid en zijn verplicht  
de e-learnings inzake Code of Business Ethics en  
Anti Corruption Policy te volgen

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen 
maatregelen

Geen

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een 
aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de 
uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn 
getroffen ter ondersteuning van deze rechten

Geen

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk 
risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de 
maatregelen die getroffen zijn gericht op de uitbanning  
van kinderarbeid

Geen

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico 
is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede 
maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van 
gedwongen of verplichte arbeid

Geen

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de 
inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen

NA

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd 
op corruptiegerelateerde risico's

100% (GIA)

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen  
van corruptie

NA

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend 
gedrag, anti-kartel, en monopolistische praktijken, alsmede de 
resultaten van deze rechtszaken

Geen

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal 
niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en 
regelgeving

Geen
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Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en 
vrijwillige codes betreffende de gevolgen voor gezondheid 
en veiligheid van producten en diensten gedurende de 
levensduur, naar type en resultaat

29 EHBO-meldingen

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt 
gesteld door procedures en het percentage van belangrijke 
producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke 
informatie-eisen

Capgemini Algemene Inkoopvoorwaarden

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid met inbegrip van 
resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid

http://www.nl.capgemini.com/over-ons/mvo-duurzaamheid/
klanten/

PR6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en 
vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, 
waaronder reclame, promotie en sponsoring

Blue Book & Code of Business Ethics incl. Group Anti  
Corruption Policy

PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving 
en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, 
waaronder reclame, promotie en sponsoring naar type 
resultaat

Geen
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Met meer dan 125.000 mensen  in 44 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en 
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leveringsmodel Rightshore®.
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