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Capgemini past bij je, of juist niet

     �

the way we do it

Zaterdag 5 januari 2007, het NOS 
Journaal: “Nu de Nederlandse economie 
hard groeit, begint de arbeidsmarkt weer 
krap te worden. Bij hoger opgeleiden is  
al haast sprake van wat men een werk
nemersmarkt noemt: de werknemer heeft 
een ruime keuze uit aantrekkelijke banen 
en de werkgever moet juist moeite doen 
om mensen te binden. Daarbij gaat het 
zeker niet alleen om salaris: de werk
nemer wil BOFfer zijn: hij/zij zoekt 
Betekenis, Opleiding en Fun bij een 
werkgever.” 
Als voorbeeld liet de NOS twee 
medewerkers aan het woord...  
twee collega’s van Capgemini.

Het lijkt zomaar een detail, een  
toevallige twee minuten van een  
NOS Journaal. Toch is dit voorbeeld 
een belangrijk symbool voor het jaar 
2006. In algemene zin, omdat de  
goede economische omstandigheden 
en toenemende schaarste op de  
arbeidsmarkt onze context bepaalden. 
In specifieke zin, omdat de redacteur 
van de NOS op zoek naar voorbeel
den van een ‘BOFfer’ spontaan besloot 
naar Capgemini te bellen!

Dit voorbeeld is belangrijk vanuit drie 
perspectieven. 
In de eerste plaats onderschrijft het  
de duidelijke, onderscheidende  
positionering die we kiezen; een 
 positionering die direct is verbonden 
met onze cultuur. Belangrijke compo
nent hierin is ‘jezelf zijn’. Doordat we 
al jaren lang onszelf zijn (in wat we 
doen maar ook hoe we het doen,  
gedreven door resultaat, perspectief 
en ontwikkeling) is deze cultuur  
duidelijk herkenbaar. Waar velen  
proberen aantrekkelijk te zijn voor  
iedereen en meebewegen met elke  
golf in de markt, streven wij er naar 
dat elk individu zichzelf kan zijn: 

Capgemini past je als een jas, of juist 
helemaal niet. 

Dit brengt ons bij een tweede perspec
tief: aantrekkingskracht. 
In het verleden bleek onze stijl en  
cultuur wel herkenbaar, maar onvol
doende zichtbaar. In de afgelopen 
periode is daar duidelijk verandering 
in gekomen: zowel in vergelijkend 
medewerkertevredenheidsonderzoek 
als uit imagoonderzoek blijken we 
een steeds beter gewaardeerd ‘brand’ 
op de (arbeids)markt te zijn. Voor 
een deel komt dat natuurlijk door 
gerichte (arbeids)marktcommunica
tie; prettig is de wetenschap dat ook 
mondtotmondreclame hier een 
 belangrijke factor is.

In de derde plaats is het natuurlijk 
goed om ons te realiseren dat niets 
vanzelf gaat. Een veranderende wereld 
vraagt om continu onderhoud en  
innovatie van de organisatie: naast  
de richting vooral ook beweging 
(doen!). Wat we ons daarbij steeds 
moeten realiseren is dat het daarbij  
niet alleen om in het oog springende 
successen gaat, maar ook om vele 
‘praktische’ randvoorwaarden.

In dit verslag willen we je graag een 
overzicht geven van de belangrijkste 
ontwikkelingen in 2006.

Henk Wesselo 
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Wat voor een bedrijf willen wij zijn? Hoe wij 
ons positioneren op de markt staat duidelijk in 
onze missie: Capgemini helpt organisaties te 
transformeren door technologie. Maar wat houdt  
dat in en hoe benadert Capgemini de markt?

Capgemini richt zich op resultaatgerichte 
en duurzame samenwerking



  �

We bieden onze klanten 
dienstverlening op drie terreinen: 
consulting, technology en 
outsourcing. Door deze disciplines 
sterk geïntegreerd aan te bieden, 
versterken ze elkaar aanzienlijk. Henk 
Wesselo, directeur Strategie en PRM: 
“De nadruk van de dienstverlening 
van Capgemini ligt steeds meer op het 
via technologie mogelijk maken van 
veranderingen binnen organisaties. 
Daarin speelt aan de ene kant een rol 
dat de wereld steeds sneller verandert 
en zaken steeds complexer worden. 
Aan de andere kant kunnen de 
aanleidingen tot transformatie 
uiteenlopen en daarmee dus ook de 
wijze waarop je het wilt doen.” 

De marktbenadering
Capgemini hanteert in het trans 
formatieproces een onderscheidende 
stijl van samenwerking met de klanten, 
met partners onder de noemer 
Collaborative Business Experience. 

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Het	jaarlijkse	medewerkertevreden
heidsonderzoek	vond	in	april	2006	
plaats.	De	response	op	dit	onderzoek	
was,	hoewel	iets	lager	dan	voorgaande	
jaren,	met	67,8%	toch	goed	te	noemen.	
In	de	scores	is	een	flinke	verbetering	
te	zien	op	alle	fronten,	zowel	ten	
opzichte	van	vorig	jaar	als	ten	opzicht	
van	de	Nationale	Tevredenheids	Index.	
Capgemini	is	vooral	onderscheidend	
op	ontwikkelingsmogelijkheden,	
professionaliteit	en	samenwerking	van	
collega’s.	Als	we	de	scores	afzetten	
tegen	de	ambitie	van	Capgemini	om	
mensen	dé	onderscheidende	factor	
te	laten	zijn	in	de	markt	dan	zijn	we	
op	gebied	van	samenwerking	en	
loopbaanontwikkeling	dus	op	de	goede	
weg.	Die	weg	zullen	we	nadrukkelijk	
blijven	volgen.	Een	van	de	andere	
succesfactoren	in	die	ambitie	is	
diversiteit.	Ondanks	dat	deze	score	een	
van	de	grootste	stijgers	is,	kunnen	we	
er	nog	meer	aan	doen.	Andere	thema’s	
waarop	we		ook	in	vergelijking	met	de	
buitenwereld		nog	beter	willen	scoren	
zijn	balans	werkprivé	en	arbeids
voorwaarden.

The Collaborative Business 
Experience

Voor	Capgemini	is	samenwerkings
vermogen	de	belangrijkste	
onderscheidende	factor	in	de	markt.	
Klanten	van	Capgemini	ervaren	in	de	
praktijk	de	samenwerking	met	
Capgemini	doorgaans	als	zeer	intensief.	
Capgemini	formuleert	oplossingen	
vanuit	klantperspectief,	stelt	zich	op	als	
comaker	en	bedenkt,	initiëert	en	
implementeert	hiertoe	innovatieve	
samenwerkingsvormen.	Capgemini	
noemt	zijn	manier	van	samenwerken	
Collaborative	Business	Experience.			
Voor	Capgemini	is	de	Collaborative	
Business	Experience	een	concrete	
belofte	waarbij	beide	partijen	zich	
verbinden	aan	een	goed	resultaat.	
In	een	vroeg	stadium	identificeert	
Capgemini	de	vaardigheden,	de	kennis	
en	de	ervaring	die	beide	partijen	kunnen	
inbrengen	om	een	project	tot	een	
succesvol	einde	te	brengen.	Binnen	
Capgemini	is	samenwerkingsvermogen	
een	sleutelbegrip.	De	onderneming	
bouwt	op	teams	van	ondernemende	
professionals,	die	over	de	grenzen	van	
hun	eigen	specialisme	kunnen	kijken	en	
resultaatgerichtheid	kunnen	combineren	
met	onconventioneel	denken.		
Samenwerking	beperkt	zich	niet	tot	de	
grenzen	van	de	eigen	onderneming.	
De	binnen	Capgemini	wereldwijd	
beschikbare	kennis,	ervaring	en	
faciliteiten	worden	waar	mogelijk	benut	
voor	opdrachtgevers.	Capgemini	
completeert	dit	aanbod	door	ook	de	
kennis	en	kunde	van	verschillende	
businesspartners	te	integreren	in	het	
werk	voor	klanten.	

the way we do it

Henk Wesselo: “We hechten er sterk 
aan samen met partners de successen 
voor onze klanten te realiseren. Dat 
zowel onze klanten als onze partners 
daar blij mee zijn, moge blijken uit de 
vele onderscheidingen die we de 
afgelopen tijd hebben mogen 
ontvangen van klanten (J.P. Coenprijs) 
en partners (IBM, SAP, Oracle). We 
streven er voortdurend naar, in al onze 
specialismen de beste te zijn en samen 
met onze klanten uit de verschillende 
puzzelstukjes van oplossingen het 
beste eindresultaat te krijgen.”
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In de oplossing die Capgemini zijn 
klanten biedt, speelt offshore steeds 
vaker een rol. Capgemini noemt het 
dan ook Rightshore™, omdat we 
enerzijds onshore beschikken over een 
van de meest geavanceerde software 
factories, en anderzijds offshore 
efficiënt kunnen samenwerken met 
collega’s in welk ander land dan ook. 
Dat schept ook de mogelijkheid tot 
industrialisatie van de oplossingen, 
waarmee je maatwerkoplossingen voor 
een deel opnieuw kunt toepassen in 
vergelijkbare situaties en ze daarmee 
goedkoper maakt. Een belangrijk 
element in onze dienstverlening is de 
erkenning van het feit dat de grenzen 
tussen pure ITactiviteiten en 
consultancy steeds meer vervagen. 
Onze businessconsultants hebben 
gedegen kennis van ITprocessen en 
onze IT’ers hebben fundamentele 
kennis van businessprocessen, mede 
doordat wij loopbanen kunnen bieden 
die dwars door deze vakgebieden heen 
lopen. 

Duurzame en sterke cultuur
Wat onze klanten aangeven als 
onderscheidend te ervaren, is vooral 
de ‘menselijke maat’: een sterk op 
samenwerking gerichte resultaat
gerichtheid. En uiteraard is wat onze 
klanten ervaren niet meer of minder 
dan de cultuur die binnen Capgemini 
heerst: getalenteerde individuen die 
als team het verschil maken.

“Het duurzaam hanteren van onze 
unieke stijl van dienstverlening is 
alleen maar mogelijk doordat we zelf 
deze hele duurzame en sterke cultuur 
hebben gerealiseerd. Trouw blijven 
aan onze uitgangspunten. We 
investeren sterk in de opleidings en 
ontwikkelingsmogelijkheden en we 
stimuleren het eigen initiatief. Als we 
onze eigen medewerkertevredenheids
onderzoek afzetten tegen de landelijke 
cijfers, scoren we dan ook juist op 
punten als collegialiteit, teamresultaat 
en professionaliteit. Net zoals wij onze 
klanten als individu benaderen en 

Incompany: Capgemini scoort weergaloos

Incompany	houdt	ieder	jaar	een	medewerkertevredenheidsonderzoek	onder	medewerkers	
van	alle	grote	bedrijven	van	Nederland.	Capgemini	stond	in	dit	onderzoek	in	2005	al	op	
het	podium	in	een	nekaannekrace	met	IBM	en	Siemens.	Als	enige	van	deze	drie	wist	
Capgemini	zich	in	2006	wederom	onder	te	top	te	scharen.	Incompany	schrijft	hierover:	
“Rabobank staat dit jaar fier op het erepodium naast de andere winnaars Interpolis, 
Capgemini en Ernst & Young. Deze vier bedrijven krijgen een 7,5 van hun medewerkers 
en verschillen onderling slechts een paar honderdste punt. Daarom is het bij het uitroepen 
van een overallwinnaar in Incompany 200 editie 2006 eigenlijk too close to call. (…)
Capgemini presteert anno 2006 weergaloos in de categorieën ‘functie’ (2e), ‘carrière’ (3e) 
en ‘cultuur’ (6e), maar laat in de categorie ‘arbeidsvoorwaarden’ (15e) de  kans op de 
nummer 1-positie liggen. Henk Wesselo vraagt meteen door naar de detailscores op die 
arbeidsvoorwaarden en is tevreden met de uitkomst. We willen een fair salaris bieden, 
maar niet het bedrijf zijn waar mensen puur en alleen om het salaris komen werken. 
Dat cijfer (6,82, red.) past dus wel. Van gouden handboeien word je uiteindelijk niet blij, 
mensen moeten voor de inhoud bij je willen werken, voor het contact met klanten, de 
interessante projecten.”
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bevragen op specifieke situaties, zit 
het in onze genen om steeds weer 
aandacht te schenken aan de 
individuele behoeftes en ambities van 
elke medewerker. Dat is voor een 
onderneming met de omvang van 
Capgemini behoorlijk uniek. Maar 
daardoor zien we kans de beste 
mensen langdurig aan ons te binden”, 
verklaart Henk Wesselo. Dat wordt 
bevestigd door meerdere externe 
onderzoeken onder medewerkers naar 
hun tevredenheid, waarin we overall 
een toppositie blijken te scoren. Niet 
alleen binnen onze branche van IT en 
Managementconsultancy, maar ook 
onder alle grote werkgevers in 
Nederland.

Het werkgeversimago van Capgemini

Uit	het	jaarlijkse	Intermediair	Imago	
Onderzoek	komt	Capgemini	goed	
naar	voren.	De	open	vraag	naar	de	
drie	meest	favoriete	werkgevers	
onder	hoogopgeleiden	leverde	een	
22e	plaats	(2006)	op	in	de	Top	50.	In	
deze	algemene	ranking	is	Capgemini	
daarmee	van	plaats	46	(2005)	
gestegen	en	is	daarmee	het	hoogste	
genoteerde	consultancy/ITbedrijf.	In	
de	subcategorie	ICT	&	Telecom	staat	
Capgemini	achter	KPN	en	Microsoft	op	
een	verdienstelijke	derde	plaats.
Uit	het	Memory	Magazine	Arbeidsmarkt	
en	Imagoonderzoek	2006	komt	
Capgemini	onder	starters	op	de	
arbeidsmarkt	er	nog	beter	uit.	In	de	top
25	favoriete	werkgevers	is	Capgemini	
gestegen	van	plaats	17	(2005)	naar	
plaats	13	(2006).	Ook	in	dit	onderzoek	
staat	Philips	als	meest	favoriete	
werkgever	op	de	eerste	plaats.	In	de	
subcategorie	HBOTechniek/HIO	is	
Capgemini	gestegen	van	de	14e	plaats	
naar	plaats	6.

the way we do it
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Ontwikkeling is fundamenteel voor onze 
onderneming. Ons vak verandert voortdurend. 
We willen die verandering niet alleen bijhouden, 
we willen hem voor zijn, signaleren, met innovatieve 
oplossingen komen. Het logische gevolg is dat we 
veel belang hechten aan alles wat met ontwikkeling 
en loopbaan van onze medewerkers te maken heeft. 
Hoe zorgt Capgemini ervoor dat medewerkers zich 
continu blijven ontwikkelen?

Gezamenlijk optrekken en  
van elkaar leren 
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Masters in Business 

Kennisuitwisseling,	inspiratie,	interactie	
en	debat.	Dat	zijn	de	voornaamste	
ingrediënten	van	Masters in Business.	
Onder	deze	noemer	organiseert	
Capgemini	elk	jaar	een	reeks	
lezingen	over	actuele	onderwerpen	
uit	de	managementpraktijk	voor	
alle	consultants	van	Capgemini.	De	
externe	sprekers	zijn	gerenommeerde	
en	inspirerende	persoonlijkheden	die	
een	grote	naam	hebben	opgebouwd	
in	bijvoorbeeld	wetenschap,	overheid,	
politiek	of	bedrijfsleven.	Sprekers	die	in	
het	verleden	hun	medewerking	hebben	
verleend	zijn	onder	meer:	Hans	Huizinga	
(Nederlandse	Spoorwegen),	Scarlet	
Kwekkeboom	(zakenvrouw	van	het	
jaar),	René	Diekstra	(wetenschapper/
publicist),	Andries	Knevel	(Evangelische	
Omroep),	Midas	Dekkers	(bioloog),	
Paul	Fentener	van	Vlissingen	(exSHV,	
African	Parks)	en	Erica	Terpstra.

Medewerkers moeten in staat zijn zich 
voortdurend te ontwikkelen en een 
concrete bijdrage te leveren aan de 
resultaten van de onderneming. Johan 
Ravesloot, manager Professional 
Excellence, noemt dit de financiële 
insteek van menselijke maat: “Werken 
bij Capgemini zien wij als een periode 
waarin wij gezamenlijk optrekken om 
van elkaar te leren. De collega neemt 
de verantwoordelijkheid zichzelf 
continu te ontwikkelen en daarmee 
een bijdrage te leveren aan de groei en 
ontwikkeling van de onderneming. 
Capgemini ondersteunt en begeleidt 
de collega daarin zo goed mogelijk, 
bijvoorbeeld met het Professional 
Excellence Center en Capgemini 
Academy, ons opleidingsinstituut.”

Voor deze continue ontwikkeling zijn 
de opdrachten bij klanten het 
allerbelangrijkste leermiddel. Johan: 
“Dit betekent dat de medewerker zich 
iedere opdracht verder probeert te 
ontplooien en daar de kansen voor 
ziet, maar ook dat Capgemini ‘durft’  
te assigneren. Bijvoorbeeld door 
medewerkers een opdracht te geven 
die net iets meer van hen vraagt. Op 
klantopdrachten leer je ook van je 
directe collega’s. Kennisdeling is bij 
Capgemini geen broodnijd; wij 
werken vooral in rollen en bij een 
volgende opdracht kunnen de rollen 
zo weer omgedraaid zijn. We hechten 
dan ook veel waarde aan een sterke 
samenwerking tussen collega’s en 
uiteraard met de klant.”

In de jaarbeoordelingscyclus heeft 
Capgemini het persoonlijke 
ontwikkelingsgesprek losgetrokken 
van het beoordelingsgesprek. Johan 
Ravesloot: “Hierdoor kan bewust 
worden stilgestaan bij ieders 

Professional Excellence Center onderzoekt het nieuwe leren

Om	naast	de	juiste	klantopdrachten	medewerkers	te	ondersteunen	bij	hun	ontwikkeling	
werkt	het	Professional	Excellence	Center	(PEC)	van	Capgemini	aan	de	(door)ontwikkeling	
van	opleidingscurricula	en	competentiemanagement,	maar	draagt	ook	zorg	voor	
individuele	coaching,	loopbaanplanning	en	nieuwe	vormen	van	leren.	Juni	2006	heeft	
het	PEC	een	enquête	gehouden	over	leren	en	verschillende	leervormen.	Deze	online	
vragenlijst	is	naar	meer	dan	4.000	collega’s	gestuurd	(alle	medewerkers	uit	CS,	TS,	OS	
en	alle	Sales).	40%	heeft	gereageerd,	een	ongekend	hoog	percentage	voor	een	eerste	
enquête	over	leren.	Het	onderwerp	leeft,	dat	is	duidelijk.	Veel	collega’s	hebben	de	moeite	
genomen	om	vrije	tekstvelden	in	te	vullen.	De	resultaten	van	dit	onderzoek	zullen	als	
leidraad	gebruikt	worden	bij	alle	nieuwe	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	opleidingen	
en	leren.	Zo	is	er	een	duidelijke	behoefte	om	leren	zoveel	mogelijk	aan	de	praktijk	te	
koppelen.	Het	PEC	is	daarom	in	juli	een	pilot	‘leren	op	de	werkplek’	gestart.	Een	ander	
probleem	is	dat	veel	medewerkers	wel	een	opleiding	willen,	maar	zij	kunnen	vaak	de	
(juiste)	informatie	niet	vinden.	Het	aanstellen	en	voor	het	voetlicht	brengen	van	twee	
opleidingsadviseurs	moet	hierin	zeker	verandering	kunnen	brengen.	

the way we do it
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persoonlijke ontwikkeling en daarmee 
ook recht worden gedaan aan de 
ontwikkeling van iedere medewerker. 
Bovendien wordt de beoordeling van 
de ontwikkeling van iedere 
medewerker geobjectiveerd door een 
groep van managers een oordeel te 
laten vormen over iedere medewerker. 
Capgemini’s gadingsystematiek en de 
certificatietrajecten is de ‘bewijslast’ 
van de professionele ontwikkeling.” 
Certificatie schenkt in het bijzonder 
aandacht aan het vak en aan het 
ontwikkelen van die vaardigheden die 
nodig zijn om een topconsultant te 
worden. Een grade heeft tot doel het 
expliciet erkennen van een bepaald 
professioneel niveau, zowel binnen  
de organisatie als naar klanten. De 
ontwikkelingsgesprekken vinden in  
de zomer plaats. Aan het einde van 
het jaar vinden de beoordelings
gesprekken plaats. Hier ligt de nadruk 
op lonen en belonen. Capgemini 
‘beloont’ medewerkers voor wat zij 
het afgelopen jaar hebben gepresteerd 
in de vorm van variabele beloning. 
Het marktpotentieel van iedere 
medewerker wordt ‘geloond’ in de 
vorm van een verhoging van het vaste 
salaris.

Community of Practice

Een	Community	of	Practice	(CoP)	
is	een	sectoroverschrijdend	samen
werkingsverband	tussen	professionals	
op	een	bepaald	vakgebied.	Door	
de	onderlinge	samenwerking	wordt	
optimaal	gebruikgemaakt	van	de	
binnen	een	vakgebied	opgedane	
kennis	en	kunde.	Hierdoor	kunnen	
professionals	vanuit	de	hele	organisatie	
gemakkelijk	van	elkaar	leren	en	
zich	sneller	ontwikkelen.	Zaken	die	
binnen	een	CoP	worden	opgepakt	
zijn	bijvoorbeeld:	het	uitwisselen	
van	kennis	en	ervaringen	tussen	
professionals;	het	uptodate	houden	
van	het	vakgebied	en	het	aanbrengen	
van	innovatieve	verbeteringen	binnen	
het	vakgebied;	het	schrijven	van	
artikelen	over	onderwerpen	uit	het	
eigen	competentiegebied;	actieve	
deelname	aan	congressen	(sprekers);	
het	organiseren	van	vakbijeenkomsten;	
deelname	aan	wervingsbijeenkomsten.	
Er	bestaan	ruim	veertig	CoP’s	op	
gebieden	als	Open	Source,	Security,	
SAP	maar	ook	IBM,	Maatschappelijk	
Verantwoord	Ondernemen	en	Coachen.

Management Onboarding Programma

Operationele	managers	binnen	Capgemini	kunnen	vanuit	verschillende	richtingen	in	
hun	rol	als	manager	terecht	komen.	Verschillende	carrièrepaden	zijn	hier	debet	aan.	
Dit	betekent	dat	zij	niet	dezelfde	kennis	over	Capgemini,	zijn	beleid	en	zijn	processen	
hebben.	Deze	uitvoerende	managementtaken	zijn	gebaseerd	op	het	beleid	dat	door	het	
strategisch	management	wordt	neergezet.	Bekendheid	met	het	beleid	van	Capgemini	
en	de	bijbehorende	processen	is	dan	ook	een	voorwaarde	voor	goed	functioneren	
als	operationele	manager.	Om	dit	te	bewerkstelligen	wil	Capgemini	investeren	in	de	
ontwikkeling	van	zijn	managers	en	hen	ondersteunen	bij	hun	professionalisering.	
Het	Management	Onboarding	Programma	is	een	programma	waarin	alle	relevante	
onderwerpen	aan	de	orde	komen	en	het	kennisniveau	van	startende	operationele	
managers	gelijk	gesteld	wordt.

Fast Forward in 
leiderschapsontwikkeling

Capgemini	ontwikkelt	voordurend	
programma’s	om	specifieke	
ontwikkelingswensen	te	ondersteunen,	
zoals	leiderschapsprogramma’s	en	
het	onboardingprogramma’s.	Een	
van	de	leiderschapsprogramma’s	
van	Capgemini	is	het	young	talent	
developmentprogramma	Fast	Forward.	
Jaarlijks	biedt	het	Fast	Forward
programma	een	selecte	groep	jonge	
talenten	binnen	Capgemini	Nederland	
de	kans	om	hun	leiderschapskwaliteiten	
te	ontdekken	en	versneld	te	ontwikkelen	
en	zo	de	aanwas	van	nieuw	leiderschap	
binnen	onze	organisatie	te	waarborgen.	
Dit	doen	we	in	een	zo	vroeg	mogelijk	
stadium	omdat	talent	immers	hét	
onderscheidende	vermogen	is	in	
een	competitieve	omgeving	als	de	
onze.	Fast	Forward	biedt	een	mix	
van	werkvormen	en	leeromgevingen.	
Deze	mix	maakt	het	mogelijk	de	eigen	
grenzen	te	verkennen	en	nieuwe	
uitdagingen	aan	te	gaan.
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Capgemini Academy. 
Door ervaring wijzer

Capgemini	Academy	is	een	van	
de	meest	toonaangevende	IT
opleidingsinstituten	van	de	Benelux.	
Zo’n	20.000	cursisten	volgen	jaarlijks	
een	van	de	opleidingen	gericht	op	
IT,	management	en	persoonlijke	
effectiviteit.	Capgemini	Academy	
onderscheidt	zich	vooral	door	ervaring.	
Niet	alleen	hebben	de	coaches	
allemaal	hun	wortels	in	de	ITpraktijk	
van	marktleider	Capgemini;	ook	
maakt	Academy	voor	haar	opleidingen	
continu	gebruik	van	de	best	practices	
en	ervaringen	van	60.000	vakgenoten	
wereldwijd.	De	opleidingen	zijn	daardoor	
praktijkgericht	en	direct	toepasbaar.		
(zie	foto’s)

Doordat medewerkers de kans krijgen 
zich continu te ontwikkelen voegen 
zij niet alleen meer waarde toe aan 
Capgemini, maar uiteraard ook aan 
zichzelf. “Wij houden al onze mede
werkers als het ware waardevol voor 
de arbeidsmarkt en Capgemini. Met 
een verloop van 10 tot 15 % voeden 
wij de arbeidsmarkt met mensen die 
waardevol zijn gebleven en we doen 
daarmee eigenlijk niets onder voor  
de hogescholen en universiteiten.  
Je kunt met recht zeggen dat onze 
medewerkers via een rode loper bij 
hun eventuele volgende werkgever 
naar binnen stappen”, aldus Johan 
Ravesloot.

Certificering en grading in 2006

De	gedachte	achter	certificering	is	dat	iemand	die	een	topper	wil	zijn	in	een	vak,	wat	dat	
vak	ook	is,	zich	voortdurend	zal	blijven	ontwikkelen,	nieuwe	ontwikkelingen	en	technieken	
zal	bijhouden,	zich	meer	zal	verdiepen	in	zijn/haar	specialisatie	en	deze	uitbreiden	
en	verleggen	naar	samenhangende	gebieden.	Een	certificaat,	als	beloning	voor	deze	
inspanningen,	geeft	een	bepaalde	mijlpaal	in	het	vakmanschap	aan.	Tegelijkertijd	maakt	
het	de	medewerker	lid	van	de	groep	en	geeft	het	meerwaarde	bij	de	klant.	Eind	2006	
waren	binnen	Capgemini	1012	medewerkers	gecertificeerd	binnen	Engineering	(123	
binnen	Infrastructure	Engineering,	676	binnen	System	Engineering	en	213		Enterprise	
Application	Consulting).	Binnen	het	domein	Engagement	Management	zijn	inmiddels	83	
medewerkers	gecertificeerd	(46	level	1,	30	level	2,	6	level	3	en	1	level	4).

Naast	certificering	kennen	we	grading.	Grading	gaat	over	de	manier	waarop	je	het	
vak	beoefent	en	jezelf	presenteert	binnen	Capgemini.	Ieder	najaar	vindt	er	een	proces	
plaats	waarbij	medewerkers	kunnen	worden	voorgedragen	door	hun	manager	voor	
een	volgende	grade.	Dit	jaar	zijn	419	medewerkers	benoemd	in	een	nieuwe	grade:	38	
Consultants/Enabling	Staff,	183	Senior	Consultants/Senior	Enabling	Staff,	143	Managing	
Consultants/Managing	Enabling	Staff,	45	Principal	Consultants/Principal	Enabling	Staff	en	
8	Vice	Presidents.	

the way we do it
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Diversiteit, een voorwaarde voor succes 

Nederland neemt in veel sociaal-maatschappelijke 
ontwikkelingen het voortouw. Maar in één opzicht 
lopen we achter; diversiteit in Nederlandse 
organisaties laat te wensen over. Gelukkig zijn 
er veel initiatieven om daarin verandering aan te 
brengen. VNO-NCW roert zich bijvoorbeeld met de 
uitreiking van de Diversity Award aan organisaties 
die werk maken van diversiteitsbeleid. 
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Als het om diversiteit man/vrouw gaat, 
voldoet Capgemini ruimschoots aan 
het gemiddelde beeld bij Nederlandse 
bedrijven. In de directie zitten geen 
vrouwen en ook in de laag daaronder 
domineren mannen het beeld. 
Capgemini is voor de korte termijn 
actief bezig om verandering in deze 
situatie te brengen. 

Annelies Hermens, manager Health & 
Diversity, vertelt: “Diversiteit is een 
belangrijke voorwaarde voor succes 
van de onderneming. Een diverse 
cultuur is aantrekkelijk voor talent op 
de arbeidsmarkt en zorgt voor retentie 
van veelbelovende medewerkers. In 
een organisatie waar mannen én 
vrouwen uit verschillende culturen 
zich thuis voelen, zijn de prestaties 
beter. Diversiteit zorgt ook voor rijkere 
netwerken en andere invalshoeken bij 
het oplossen van problemen. Als er 
bijvoorbeeld te weinig doorstroming 
plaatsvindt van vrouwelijk talent naar 
de top, plegen we pure desinvestering.”

Meer dan ‘meer vrouwen’
Het bedrijf moet een afspiegeling 
worden van de samenleving en van 
alle rijkdom en diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt.  
Maar diversiteit is geen doel op zich, 
want we moeten realistisch zijn in de 
snelheid waarmee je veranderingen 
kunt verwachten. Onze branche en de 
tijd die het vergt om überhaupt een 
toppositie te bereiken, zorgen ervoor 
dat we pas over meerdere jaren een 
significante verandering in samen
stelling van management zullen zien. 
Realiteit is nu wel dat vooral overheids
organisaties steeds vaker diversiteit 
meewegen in aanbestedingtrajecten. 
“Als we business missen omdat 
bedrijven ons te eenzijdig vinden, dan 
hebben we ook een direct commercieel 
belang bij dit onderwerp”, stelt 
Annelies Hermens.

Capgemini erkent dat ieder individu 
een andere achtergrond en waarden 
heeft. De diversiteit die hierdoor 
ontstaat, stimuleert de creativiteit, 

Connect in Circles

Connect	in	Circles	is	een	nieuw	initiatief	van	Capgemini	Nederland	dat	vrouwen	binnen	
Capgemini	de	mogelijkheid	biedt	om	samen	met	andere	vrouwen	en	met	rolmodellen	
(man/vrouw)	uit	de	onderneming	te	netwerken.	Het	principe	van	Connect	in	Circles	is	als	
volgt.	Een	circle	bestaat	uit	maximaal	twaalf	vrouwen	die	een	gemeenschappelijk	thema	
als	uitgangspunt	hebben.	De	groep	wordt	begeleid	door	een	Vice	President	of	Principal	
Consultant	die	affiniteit	en/of	ervaring	heeft	met	het	betreffende	thema.	Een	circle	komt	
gedurende	het	jaar	vier	keer	bijeen.	Na	dat	jaar	worden	nieuwe	circles	geformeerd.	Je	
kunt	dan	kiezen	voor	een	nieuwe	groep	met	een	ander	thema.
In	het	najaar	van	2006	zijn	elf	circles	gestart	rondom	de	thema’s	profileren,	onderhandelen,	
netwerken	en	een	loopbaan	binnen	Capgemini.	De	aanmeldingen	hebben	de	ver
wachtingen	flink	overtroffen.	Ook	de	reacties	van	zowel	de	deelneemsters	als	de	
begeleiders	zijn	na	de	eerste	bijeenkomst	van	de	verschillende	circles	enthousiast.	
Het	platform	diversiteit		dat	als	klankbord	fungeert	voor	de	directie	op	het	gebied	van	
diversiteit	en	initiatieven	ontplooit		zal	een	netwerkbijeenkomst	organiseren	voor	alle	
circles	vóór	de	zomer	van	2007	om	de	ervaringen	van	alle	circles	met	elkaar	te	delen.	

Hoe houd je vrouwelijk talent binnen?

Onder	de	titel	‘Hoe	vrouwelijk	talent	
binnenboord	houden?’	is	in	oktober	
2006	een	boek	verschenen	van	
Opportunity	in	Bedrijf,	gebaseerd	op	
een	onderzoek	naar	de	redenen	waarom	
flink	wat	vrouwelijke	hoogvliegers	het	
bij	hun	werkgever	voor	gezien	houden.	
Capgemini	heeft,	als	lid	van	Opportunity	
in	Bedrijf,	voor	dit	onderzoek	alle	
34	vrouwen	vanaf	grade	managing	
consultant	die	in	2004	en	2005	bij	
Capgemini	vertrokken	zijn,	benaderd.	
Deelname	aan	het	onderzoek	was	
anoniem.	Ook	komen	de	nieuwste	
inzichten	over	het	behoud	van	
vrouwelijk	talent	aan	bod.	Met	daarin	
een	hoofdrol	voor	het	blootleggen	en	
aanpakken	van	vastgeroeste,	vaak	
onzichtbare	patronen	in	organisaties.	
Mocht	je	interesse	hebben	in	dit	boek,	
dan	kun	je	een	mail	sturen	naar	
info.nl@capgemini.com.

the way we do it
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Topvrouwen te gast bij Capgemini

Op	8	maart	2006,	Internationale	Vrouwendag,	waren	zo’n	150	vrouwelijke	topmanagers	
te	gast	bij	Capgemini	voor	een	grote	conferentie	over	maatschappelijk	verantwoord	
ondernemen.	De	conferentie	werd	georganiseerd	door	het	Platform	for	Professional	
Women	Networks	(PfPWN).	Dit	Platform	bundelt	ruim	dertig	netwerken	van	vrouwelijk	
toptalent	onder	meer	van	Capgemini,	Ahold,	Akzo	Nobel,	Corus,	Delta	Lloyd,	DSM,	
Haagse	Hogeschool,	IBM,	ING,	Philips,	Randstad,	WIN,	Rabobank,	NS,	TNT,	Politie	
AmsterdamAmstelland	en	Shell.	In	negen	workshops	werd	vanuit	verschillende	
perspectieven	de	stand	van	zaken	op	het	gebied	van	maatschappelijk	verantwoord	
ondernemen	behandeld.	Hoe	ontwikkelen	organisaties	effectief	beleid	voor	zaken	
als	diversiteit,	outsourcing,	gezondheid,	milieu	en	sociale	aspecten?	In	hoeverre	
heeft	vrouwelijk	toptalent	hierin	een	voortrekkersrol?	Het	grote	succes	van	dit	eerste	
gemeenschappelijke	event	van	het	platform	heeft	er	toe	geleid	dat	op	22	maart	2007	een	
tweede	conferentie	wordt	georganiseerd	met	als	thema	‘Our	Global	Future,	how	to	meet	
tomorrow’s	challenges	today’.	Voor	meer	informatie	over	het	platform:	www.pfpwn.com	
(zie	foto	pagina	14)

Spiegelbeeld, vertel eens even…

Het	landelijke	expertisebureau	VHTO	
spant	zich	op	vele	manieren	in	om	
de	betrokkenheid	van	meisjes	en	
vrouwen	bij	bèta,	techniek	en	IT	te	
vergroten.	Daarbij	richt	de	VHTO	zich	
op	het	onderwijs	en	de	arbeidsmarkt	
en	adviseert	de	overheid	hierover.	
VHTO	zoekt	in	dit	kader	naar	
aansprekende	rolmodellen	onder	
andere	voor	het	project	Spiegelbeeld.	
Spiegelbeeld	is	een	online	database	met	
vrouwelijke	rolmodellen:	professionals,	
wetenschappers,	vakkrachten	in	de	
natuurwetenschappen,	techniek	en	
informatica/IT.	VHTO	gebruikt	deze	
online	database	voor	activiteiten	in	het	
voortgezet	onderwijs.	De	activiteiten	
zijn	erop	gericht	om	meisjes	te	
interesseren	voor	een	bèta,	techniek	
of	ITopleiding.	Deelname	aan	deze	
activiteiten	is	geheel	op	vrijwillige	basis	
en	op	persoonlijke	titel.	29	Capgemini
vrouwen	hebben	zich	aangemeld	
bij	Spiegelbeeld	om	een	bijdrage	te	
leveren.

vernieuwing en een scala aan 
percepties in onze onderneming.  
Dit heeft tot gevolg dat onze vaardig
heden, kennis en ervaring fris blijven 
en een grotere effectiviteit in onze 
business wordt aangemoedigd evenals 
in de diensten die wij bieden aan onze 
klanten. Diversiteit levert Capgemini 
voordeel op omdat het ons in staat 
stelt om bijvoorbeeld:

n Onze klanten en leveranciers te 
laten zien dat de samenstelling van 
onze populatie culturen en alle 
andere persoonlijke verschillen 
doorkruist.

n Verschillende marktgebieden te 
bereiken en relaties aan te gaan 
in deze gebieden waardoor onze 
reputatie en winstgevendheid 
kunnen groeien.

n Een positieve werkomgeving te 
creëren bij Capgemini wat ons helpt 
in ons streven om de ‘Employer of 
Choices’ te worden.

n Mensen met kennis en vaardigheden 
te werven en behouden die door 

hun continue en diverse bijdrage 
het bedrijfsresultaat van onze 
onderneming vergroten.

n Mensen van verschillende 
achtergronden aan te trekken 
zodat hun culturele inzicht 
de totale bijdrage van ons 
werknemersbestand vergroot en 
verbetert.

n Homogeniteit van onze teams te 
vermijden en daarmee ook het 
risico van verstikking van onze 
creativiteit en probleemoplossend 
vermogen.

Platform Diversiteit
Werken aan meer diversiteit is een 
complex proces. Het vraagt een 
nieuwe manier van denken over 
leiderschap en aansturing, over de 
balans tussen werk en privé en de 
centrale waarden in ons bedrijf.  
Om in dat proces wat meer vaart  
te brengen, bestaat het Platform 
Diversiteit, waarin mannen én 
vrouwen uit alle discplines 
deelnemen. “Het platform zet zich  
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met concrete initiatieven in om de 
bewustwording over de waarde van 
diversiteit binnen onze organisatie te 
vergroten”, licht Annelies toe, “Voor 
de korte termijn ligt daarbij de focus 
op man/vrouw diversiteit. Met alle 
inspanningen door de Capgemini
organisatie in deze richting streven we 
naar het winnen van de Diversity 
Award in 2007.”

Capgemini maakt kennis met Marokkaanse talenten

Capgemini	is	een	van	de	deelnemers	aan	een	coachingsproject	voor	hoogopgeleide	
jonge	Nederlandse	Marokkanen.	Naast	Capgemini	werken	de	bedrijven	KPN,	TNT	Post,	
Red	Bull,	Vitae,	Nuon	en	de	Gemeente	Utrecht	ook	mee	aan	dit	project.
Doel	van	het	project	is	veertig	Marokkaanse	jongeren	verder	te	helpen	in	hun	persoonlijke	
ontwikkeling	en	carrière	door	de	beeldvorming	van	werkgevers	over	deze	groep	
positief	te	beïnvloeden.	Het	project	‘Marokkaans	talent’	is	opgezet	door	de	Baak,	het	
managementcentrum	van	werkgeversvereniging	VNONCW,	in	samenwerking	met	Forum,	
Instituut	voor	Multiculturele	Ontwikkeling.
Vijf	Marokkaanse	talenten		studenten	in	het	laatste	jaar	of	net	afgestudeerd/werkend	
op	hbo	of	woniveau		werden	op	14	maart	2006	uitgenodigd	bij	Capgemini	voor	
een	nadere	kennismaking	met	het	bedrijf	en	een	aantal	van	zijn	medewerkers.	Het	
uitgangspunt	van	deze	kennismaking	was	wederzijds	leren.	De	Marokkaanse	talenten	
zien	hun	taak	liggen	daar	waar	zij	het	proces	van	‘het	vallende	kwartje’	kunnen	stimuleren	
of	versnellen.

Meer kleur in de organisatie

Capgemini	wil	mensen	uit	allerlei	
culturen	aan	zich	binden.	In	de	praktijk	
blijkt	dat	weinig	allochtone	jongeren	
zich	spontaan	melden	bij	Capgemini	als	
potentiële	werknemer.	Aan	de	andere	
kant	vindt	Capgemini	het	lastig	om	
deze	doelgroep	te	bereiken.	Om	hierin	
verandering	te	brengen	is	Capgemini	
gaan	samenwerken	met	Young	Global	
People,	een	netwerkorganisatie	voor	
hoog	opgeleide	allochtone	jongeren.
Om	onszelf	te	profileren	onder	deze	
doelgroep,	is	Capgemini	in	juni	2006	
aanwezig	geweest	op	de	carrièredag	
van	Young	Global	People	met	een	
stand	en	met	het	verzorgen	van	een	
workshop	over	talentontwikkeling	
binnen	Capgemini.	De	dag	was	goed	
georganiseerd	en	werd	door	de	
recruiters	als	succesvol	ervaren:	we	
hebben	veel	geschikte	kandidaten	
gesproken	die	we	bovendien	niet	
op	andere	beurzen	en	evenementen	
tegenkomen.	Door	de	jongeren	werden	
veel	en	diepgaande	vragen	gesteld	over	
ons	diversiteitsbeleid.	Veel	van	hen	zijn	
uitgenodigd	voor	onze	XperienceDays		
(zie	www.xperiencedays.nl)	of	
doorverwezen	naar		
www.werkenbijcapgemini.nl	om	zich	aan	
te	melden	voor	stages	of	een	sollicitatie.

the way we do it



1�

Sinds het bestaan van Capgemini komen principes 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
impliciet tot uiting in al onze werkzaamheden 
en ons doen en laten. Samen met onze zeven 
cultuurwaarden, bepalen deze de omgang met 
onze klanten, onze medewerkers en de scope 
waarbinnen we werken. 

Mvo is vooral iets wat je dóet
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Mvo is vooral iets wat je dóet

aan mvo te ‘doen’, wil Capgemini zich 
als duurzame, succesvolle 
onderneming blijven neerzetten, zijn 
aantrekkelijkheid als werkgever 
blijven vergroten en zijn positieve 
zakelijke reputatie behouden. In 2004 
bijvoorbeeld, heeft Capgemini het 
United Nations Global Compact 
ondertekend. Daarmee ondersteunt  
en respecteert Capgemini de tien 
geboden uit het Global Compact over 
mensenrechten, werkstandaarden, het 
milieu en anticorruptie.”

Hoe een onderneming haar maat
schappelijke verantwoordelijkheid 
invult, wordt een steeds belangrijkere 
factor voor alle stakeholders van elke 
grote organisatie. Daarom besteedt 
Capgemini steeds meer expliciet 
aandacht aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Henk Vermaas, directeur Capgemini 
Nederland, zegt over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo): 
“Capgemini gaat er al jaren vanuit dat 
mvo ingebed moet zijn in de bedrijfs
processen, in de bedrijfsethiek, in het 
naleven van mensenrechten, in loop
baanontwikkeling en opleidings
mogelijkheden, in de aanpak van 
diversiteit en in het verwerpen van 
iedere vorm van onwettige 
discriminatie, in het besef wat onze 
impact is op het milieu, in het 
beheersen en minimaliseren van deze 
impact en in de betrokkenheid bij de 
gemeenschap. Door steeds explicieter 

Mvo juist dóór medewerkers

Een	aantal	Capgeminicollega’s	heeft	op	
eigen	initiatief	de	Community	of	Practice	
maatschappelijk	verantwoord	
ondernemen	(CoP	mvo)	opgericht.	De	
CoP	mvo	heeft	als	doel	mvo	en	de	
activiteiten	die	op	dit	gebied	binnen	
Capgemini	Nederland	plaatsvinden	
onder	de	aandacht	te	brengen	en	verder	
te	stimuleren.	Sinds	het	voorjaar	van	
2006	wordt	de	CoP	ondersteund	door	
een	Comité	van	Aanbeveling,	bestaande	
uit	diverse	managers	van	Capgemini.	De	
CoP	mvo	onderneemt	activiteiten	en	
biedt	een	discussieplatform	voor	alle	
collega’s	over	vraagstukken	op	het	
scheidingsvlak	bedrijf,	maatschappij	en	
milieu.	Wat	is	verantwoord?	En	wat	
niet?	Hoever	reikt	de	verantwoordelijk
heid	van	Capgemini?	En	die	van	zijn	
medewerkers?	Hoe	houden	bedrijven	de	
verschillende	belangen	van	verschil
lende	stakeholders	in	balans?	Voor	
welke	ethische	keuzes	en	maatschap
pelijke	afwegingen	komen	bedrijven	
soms	noodgedwongen	te	staan?	Een	
van	de	initiatieven	van	de	CoP	mvo	is	
het	schoner	rijden	onder	de	aandacht	
brengen	van	de	directie.	Dat	heeft	
geresulteerd	in	een	Schoner	Rijden	Dag	
in	samenwerking	met	de	leaseafdeling	
(zie	elders	in	dit	blad).

Nuttig afval

Capgemini	Outsourcing	werkt	al	een	
aantal	jaren	samen	met	IT	Broker	
SISO	voor	het	afstoten	en	incidenteel	
aanschaffen	van	gebruikte	apparatuur.	
SISO	is	al	meer	dan	10	jaar	specialist	op	
het	gebied	van	migratie	en	herplaatsing	
van	overtollige	of	afgeschreven	ICT
apparatuur.	Voor	deze	partner	is	gekozen	
omdat	deze	leverancier	met	respect	voor	
het	milieu	handelt	en	omdat	bij	hen	de	
privacy	van	klanten	en	medewerkers	
wordt	gewaarborgd.	De	gegevensdragers	
van	alle	spullen	die	door	SISO	worden	
afgevoerd,	worden	door	middel	van	
een	gecertificeerd	proces	van	gegevens	
ontdaan	of	vernietigd.	

Leasereglement stimuleert aanschaf 
zuinige auto

Sinds	halverwege	dit	jaar	stimuleert	de	
overheid	de	aanschaf	van	energiezuinige	
auto’s	via	de	bpm.	Met	ingang	van	
1	oktober	2006	is	ook	het	leasen	van	
zuinige	auto’s	met	een	energielabel	A,	
B	of	C	bij	Capgemini	aantrekkelijker.	
Vanaf	dan	is	namelijk	de	opslag	van	2%	
die	je	betaalt	voor	de	collectieve	
financiering	bij	het	vroegtijdig	inleveren	
van	leaseauto’s	vervallen.	Dit	is	een	van	
de	voornaamste	aanpassingen	van	het	
leasereglement	van	Capgemini.	
Afhankelijk	van	het	type	auto	levert	
energiezuinig	rijden	niet	alleen	milieu
voordelen	op,	maar	scheelt	het	ook	
nog	eens	in	de	leasekosten	voor	de	
medewerker.	Uitgangspunt	bij	het		
vervallen	van	de	2%	opslag	voor		
vroegtijdige	inlevering	voor	auto’s	met	
milieukeurmerk	A,	B	of	C	is	dat	deze	
auto’s	vanwege	fiscale	stimulerings
maatregelen	beter	herinzetbaar	zijn.	

the way we do it
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De historie van mvo binnen 
Capgemini Group

De	principes	van	maatschappelijk	
verantwoord	ondernemen	zijn	terug	te	
vinden	in	de	lange	geschiedenis	van	
Capgemini	Group.	Deze	principes,	deels	
vastgelegd	in	onze	cultuurwaarden	en	in	
het	Ethical	Charter,	zijn	richtinggevend	
in	onze	relaties	met	klanten,	mede
werkers	en	de	gemeenschappen	
waarin	we	opereren.	De	Group	
heeft	een	pragmatische	benadering	
ontwikkeld	om	onze	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid	te	monitoren.	
Dit	doen	we	onder	meer	door	het	
publiekelijk	vermelden	van	onze	
betrokkenheid	in	ons	sociaal	jaarverslag.	
Daarnaast	is	recentelijk	de	Ethial	Code	
gepubliceerd	waarin	de	10	principes	van	
de	UN	Global	Pact	worden	omarmd.	
Een	van	de	laatste	ontwikkelingen	op	dit	
vlak	is	de	uitrol	van	de	HR	Data	Policy.	
Capgemini	respecteert	de	privacy	van	al	
zijn	medewerkers.	Deze	policy	is	bedoeld	
om	een	hoge	standaard	aan	te	houden	
ten	aanzien	van	bescherming	van	
persoonsgegevens.

Capgemini heeft wereldwijd de zorg 
voor maatschappelijke verantwoorde
lijkheid ook opgenomen in het zo
genaamde Blue Book. In het Blue 
Book worden fundamentele doel
stellingen voor Capgemini genoemd 
als Return on Capital, gecontroleerde 
winstgroei, groei in de verantwoorde
lijkheden van de medewerkers en 
topkwaliteit van de dienstverlening. 
Deze doelstellingen worden alleen 
bereikt als Capgemini als een maat
schappelijk verantwoorde onder
neming gecommitteerd is aan de  
lange termijn duurzaamheid van de 
gemeenschap en het milieu waarin we 
werken. Hierdoor behoudt Capgemini 
een sterk imago en reputatie en blijft 
de organisatie aantrekkelijk voor 
getalenteerde en diverse medewerkers. 

Als gedrag ongewenst is

Ondanks	het	feit	dat	we	alle	vormen	van	ongewenst	gedrag	afwijzen	blijven	medewerkers	
van	Capgemini	gewoon	mensen,	die	zich	bewust	of	onbewust	zodanig	gedragen	dat	dit	
door	anderen	als	ongewenst	kan	worden	ervaren.	Om	die	reden	heeft	Capgemini	jaren	
geleden	al	beleid	geformuleerd	dat	erop	gericht	is	om	te	benoemen	hoe	om	te	gaan	met	
ongewenste	omgangsvormen.	Dit	beleid	is	in	2006	zodanig	aangepast	dat	iedere	drempel	
om	iets	aan	ongewenst	gedrag	te	doen	zo	veel	mogelijk	is	weggenomen.	Uitgangspunt	
blijft	dat	de	medewerker	er	in	eerste	instantie	zelf	iets	aan	probeert	te	doen.	Als	je	te	
maken	krijgt	met	ongewenste	omgangsvormen,	spreek	dan	degene	die	je	lastig	valt	
hierop	aan.	Als	dit	niet	werkt,	kun	je	een	aantal	andere	wegen	bewandelen.	Je	kunt	je	
manager	informeren	of	contact	opnemen	met	een	vertrouwenspersoon.	Daarnaast	kun	je	
kiezen	voor	een	bemiddelpoging	of	het	indienen	van	een	klacht.	Bij	een	klacht	beoordeelt	
de	door	de	directie	ingestelde	klachtencommissie	of	de	klacht	ontvankelijk	is	en	brengt,	
als	dat	het	geval	is,	schriftelijk	advies	uit	aan	de	directie.	De	commissie	past	hoor	en	
wederhoor	toe.	Beide	partijen	mogen	zich	door	derden	laten	bijstaan.	

De klokken luiden niet

Capgemini	heeft	een	bedrijfscultuur	die	
wordt	gekenmerkt	door	transparantie,	
zorgvuldigheid	en	integriteit.	Dit	
kan	bijdragen	aan	het	voorkomen	
en	tegengaan	van	praktijken	die	de	
onderneming	in	diskrediet	brengen	
of	schade	kunnen	veroorzaken.	
Capgemini	vindt	het	van	belang	dat	
er	een	mogelijkheid	is	om	eventuele	
misstanden	binnen	de	onderneming	
aan	de	orde	te	brengen	en	dat	deze	
mogelijke	misstanden	opgelost	
kunnen	worden.	Dit	alles	natuurlijk	
zonder	dat	het	de	positie	van	de	
medewerker	benadeelt.	Hiermee	kan	
klokkenluiden	worden	voorkomen.	
Klokkenluiden	is	het	bekendmaken	van	
illegale	of	immorele	praktijken	waar	
de	werkgever	verantwoordelijk	voor	is	
en	waar	een	maatschappelijk	belang	
bij	betrokken	is.	Dit	klokkenluiden	kan	
de	onderneming	in	diskrediet	brengen	
en	schade	toe	doen.	Om	die	reden	
is	in	2006	door	PRM	en	JZ	gewerkt	
aan	een	klokkenluiderregeling.	Deze	
is	dus	vooral	bedoeld	om	te	regelen	
dat	misstanden	op	een	goede	manier	
intern	aan	de	kaak	kunnen	worden	
gesteld.	De	klokkenluiderregeling	is	zo	
ver	ontwikkeld	dat	hij	begin	2007	wordt	
besproken	met	de	ondernemingsraden	
van	Capgemini.	Zodra	zij	akkoord	zijn	
met	de	regeling,	treedt	de	regeling	in	
werking.
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Schoner rijden dag

De	hybride	auto	is	sterk	in	opkomst	en	wordt	vooral	gereden	vanwege	het	positieve	
effect	op	het	milieu	en	op	kosten.	Capgemini	hecht	er	waarde	aan	dat	medewerkers	
bewuste	keuzes	in	mobiliteit	maken.	Daarom	stimuleert	Capgemini	rijden	met	
milieuvriendelijke	auto’s	evenals	het	reizen	met	het	openbaar	vervoer.	Uiteindelijk	is	
de	keuze	van	vervoer	de	verantwoordelijkheid	van	de	medewerker	zelf.	Als	werkgever	
hebben	wij	een	faciliterende	rol.	De	hybride	auto	wordt	niet	alleen	gereden	vanwege	
het	positieve	effect	op	kosten	en	milieu,	maar	ook	omdat	het	hip	is	hybride	te	rijden.	Zo	
werden	de	hybride	testdagen	op	2	en	7	maart	van	2006	aangekondigd.	Alle	in	Nederland	
verkrijgbare	hybride	auto’s,	Toyota	Prius,	Lexus	RXh400,	Ford	Escape	en	Honda	
Civic,	stonden	bij	Capgemini	op	de	stoep,	klaar	voor	een	proefrit	voor	geïnteresseerde	
medewerkers.	Importeurs	en	dealers	waren	aanwezig	om	meer	informatie	te	geven	
over	de	voordelen	van	hybride	auto’s,	zoals	verminderde	belasting	voor	het	milieu	en	
kostenbesparingen	voor	de	medewerker.	Enkele	tientallen	medewerkers	hebben	van	deze	
gelegenheid	gebruikgemaakt.	(zie	foto’s)	

Capgemini heeft in Nederland op het 
gebied van mvo de afgelopen jaren al 
het nodige gerealiseerd. Zo zijn er tal 
van besparende maatregelen genomen 
bij de intrekking van het nieuwe 
hoofdkantoor in 2003. “Denk bij
voorbeeld aan het standaard dubbel
zijdig printen maar ook aan het 
toepassen van een breed scala aan 
energiebesparende maatregelen 
waaronder daglichtregulering, 
afwezigheidmelders, warmtepompen 
en ondergrondse waterbassins voor 
het verwarmen c.q. koelen van de 
gebouwen”, noemt Henk Vermaas, 
“Als we naar de relatie met onze 
medewerkers kijken, heeft opleiding 
en ontwikkeling altijd hoog in het 
vaandel gestaan. Dit heeft geresulteerd 
in een jaarcyclus die een optimale 
ontwikkeling van onze medewerkers 
moet borgen. Daarnaast is er de 
afgelopen jaren veel aandacht geweest 
voor gezondheid en diversiteit.”

Mobiel met de trein

Ons	werk	vraagt	van	ons	dat	we	mobiel	zijn.	Naast	de	toenemende	kosten	van	mobiliteit,	
neemt	ook	het	tijdsbeslag	ervan	toe.	Dit	tijdsbeslag	is,	in	het	kader	van	omzetderving	en	
life	balance,	een	serieus	punt	van	aandacht.	Daarom	bekijkt	Capgemini	ook	alternatieve	
vormen	van	vervoer.	In	januari	2006	is	Capgemini	een	pilot	gestart	waarbij	medewerkers	
met	een	leaseauto	zakelijk	kunnen	reizen	met	gebruik	van	de	NSBusiness	Card.	De	
pilot	richtte	zich	op	de	vraag	of	de	trein	kan	helpen	onze	(reis)tijd	beter	en	effectiever	te	
besteden,	zonder	significante	meerkosten	te	creëren.	De	financiering	van	de	kaart	bestaat	
voornamelijk	uit	de	besparing	in	brandstof	en	de	zogenaamde	‘minder	kilometers’	in	de	
afrekening	met	de	leasemaatschappij.
Het	initiatief	van	de	NSBusiness	Card	heeft	overwegend	positieve	reacties	van	
medewerkers	opgeleverd.	Op	dit	moment	zijn	er	circa	3.400	actieve	gebruikers	van	de	
NSBusiness	Card.	De	meerderheid	van	deze	groep	reist	een	keer	per	week	met	de	trein.	
In	het	overleg	tussen	ondernemingsraden	en	directie	is	mede	daarom	besloten	de	NS
Business	Card	in	2007	onderdeel	te	maken	van	de	arbeidsvoorwaarden	van	Capgemini.	

the way we do it
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Ondernemen is mensenwerk. Optimale inzet 
van kennis, kunde en vaardigheden van alle 
medewerkers is zowel sociaal als economisch van 
belang om de onderneming slagvaardig te maken en 
te houden. Aandacht voor gezondheid staat daarom 
niet los van het totale ondernemingsbeleid, maar 
maakt daar onderdeel van uit. 

En morgen gezond weer op
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De vertrouwenspersoon 

Overal	waar	mensen	werken,	kunnen	
spanningen	voorkomen	in	de	collegiale	
omgang:	een	misverstand,	een	uit	de	
hand	gelopen	ruzie,	een	dreigend	
conflict,	ongewenste	humor,	een	niet	
prettig	aanvoelende	aanraking	enz.	
Gelukkig	worden	deze	spanningen	
meestal	in	onderling	overleg	opgelost.	
Echter,	niet	in	alle	gevallen	lukt	het	om	
de	sfeer	weer	prettig	en	ontspannen	te	
krijgen.	In	die	gevallen	zijn	binnen	
Capgemini	vertrouwenspersonen	
aangesteld,	die	medewerkers	hierover	
kunnen	benaderen.	
De	vertrouwenspersoon	is	onafhankelijk	
en	garandeert	absolute	vertrouwelijk
heid.	Zij/hij	onderneemt	alleen	iets	als	je	
dat	zelf	wilt.	De	vertrouwenspersoon	
biedt	opvang,	bekijkt	alle	opties	en	
inventariseert	alle	mogelijke	gevolgen.	

Binnen het gezondheidsbeleid 
onderscheiden we de fasen preventie 
en verzuim. Preventie richt zich op 
het bevorderen van de gezondheid en 
inzetbaarheid van medewerkers door 
beïnvloeding van de belastende 
factoren arbeidsinhoud, arbeids
omstandigheden, arbeidsverhoudingen 
en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de 
belastbaarheid van de medewerker: 
hoe houden we de medewerker 
gezond, gemotiveerd en gekwalifi
ceerd. Of gezondheidsklachten leiden 
tot verzuim hangt dus van een 
combinatie van factoren af.

Annelies Hermens, manager Health  
& Diversity, vertelt: “In de praktijk 
geeft Capgemini preventie vorm  
door verschillende activiteiten  
rondom bepaalde thema’s: voor
lichting en informatievoorziening, 
risicoinventarisatie en evaluatie, 
werkprivéintegratie, gezondheids
bevordering en sociaal beleid. Soms 
zijn activiteiten structureel van aard, 
zoals de maandelijkse voorlichting aan 
nieuwe medewerkers over de eigen 
regelmogelijkheden in een kantoor
omgeving. Deze voorlichting kan ook 
tijdens kleinschalige meetings worden 
verzorgd. Een ander voorbeeld is de 
risicoinventarisatie en evaluatie, die 
in 2006 o.a. in de vorm van een 
grootscheeps werkplekonderzoek 
vorm heeft gekregen. Zo’n onderzoek 
geeft weer aanknopingspunten voor 
het aanscherpen van de werkplek en 
de organisatie van het werk. Andere 
activiteiten starten als pilot. Denk aan 
de training ‘Samen betaald werken’ 
die ingaat op de regelmogelijkheden 

Veiligheid van mensen en gebouwen

Preventie	van	gezondheidsproblemen	betekent	ook	oog	hebben	voor	de	veiligheid	in	
en	om	onze	gebouwen	en	het	paraat	hebben	van	deskundige	hulp	als	er	onverhoopt	
toch	iets	mis	gaat.	Deze	deskundige	hulp,	bedrijfshulpverlening	genoemd,	is	binnen	
Capgemini	georganiseerd	in	de	vorm	van	een	team	van	bedrijfshulpverleners,	EHBO’ers	
en	ontruimingsleiders.	Het	paraat	houden	van	de	kennis	van	deze	Capgeminicollega’s	
wordt	geregeld	door	jaarlijkse	herhalingstrainingen	en	het	opleiden	van	nieuwe	collega’s.	
Daarnaast	is	er	een	jaarlijks	oefenschema	waarbij	alle	gebouwen	een	keer	het	doel	
zijn	van	een	ontruimingsoefening.	Na	iedere	oefening	vindt	een	evaluatie	plaats	met	de	
hulpverleners	om	optimaal	te	leren	van	de	ervaringen.	VOCN,	onze	‘huisleverancier’	op	
dit	gebied,	adviseert	ons	daarbij	over	de	verbetermogelijkheden.	
Facility	Management	heeft	afgelopen	jaar	veiligheidsverbeteringen	in	de	gebouwen	aan	
de	Daltonlaan	en	Papendorpseweg	te	Utrecht	doorgevoerd,	zoals	evacchairs,	AED’s	
(hartritmestoornis	resetter)	en	blusdekens.	En	er	is	een	schoonmaakactie	gehouden,	
waarbij	medewerkers	zijn	opgeroepen	om	de	gangen	vluchtveilig	te	houden	door	geen	
obstakels	op	de	gang	te	zetten.	Bezoekers	ontvangen	sinds	2006	een	‘ingevalvan
nood’	kaartje	zodat	zij	weten	wat	te	doen	in	geval	van	nood.	

the way we do it
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Werkplekonderzoek met e-Monitor+

Na	een	succesvolle	pilot	in	het	voorjaar	onder	30	medewerkers	is	in	het	najaar	een	
Capgemini	breed	werkplekonderzoek	uitgevoerd	met	behulp	van	het	programma	
eMonitor+.	De	resultaten	maken	duidelijk	dat	vooral	werktijden	in	combinatie	met	
veel	beeldschermwerk	een	risico	vormen	voor	de	gezondheid	van	onze	medewerkers.	
Opvallend	is	dat	een	op	de	vier	medewerkers	rondloopt	met	klachten	aan	het	houding	
en	bewegingsapparaat	(rug,	nek,	schouders,	armen,	polsen,	handen)	en	er	ogenschijnlijk	
niets	aan	doet.	Het	verder	optimaliseren	van	de	werkplekken	is	al	in	gang	gezet.	Zo	ligt	
er	een	plan	voor	de	vervanging	van	bureaus	door	tafels	die	door	medewerkers	zelf	in	
hoogte	verstelbaar	zijn.	Tevens	worden	laptophouders	tegenwoordig	als	consumable	
uitgegeven	door	de	ICTserviceshop.	Op	verzoek	van	veel	medewerkers	is	er	een	
advies	uitgewerkt	met	betrekking	tot	het	zitten	en	ontspannen	in	een	auto.	Daarnaast	is	
het	belangrijk	om	medewerkers	en	managers	te	leren	om	signalen	te	herkennen	en	er	
adequaat	mee	om	te	gaan.

Capgemini leidt medewerkers op tot 
ergo-coach

Een	medewerker	met	klachten,	die	
(vermoedelijk)	te	maken	hebben	met	zijn	
werkplek,	kan	een	werkplekonderzoek	
aanvragen.	Maar	waarom	wachten	tot	
er	sprake	is	van	een	probleem?	Als	je	
goed	om	je	heen	kijkt,	zie	je	vaak	dat	
medewerkers	op	een	‘onnatuurlijke’	
manier	aan	hun	werkplek	zitten.	
Soms	omdat	ze	niet	weten	hoe	ze	
hun	werkplek	goed	in	moeten	stellen,	
vaak	ook	uit	macht	der	gewoonte.	Om	
preventief,	gevraagd	en	ongevraagd,	
medewerkers	te	kunnen	adviseren	
over	het	verbeteren	van	de	fysieke	
arbeidsomstandigheden	bij	het	werken	
aan	het	beeldscherm	zijn	in	2006	zes	
medewerkers	opgeleid	tot	ergocoach.	
Je	kunt	bij	hen	terecht	met	algemene	
vragen	over	de	hoogte	van	je	bureau,	
instelling	van	de	stoel,	beschikbare	
hulpmiddelen,	etc.	In	geval	van	klachten	
wordt	aangeraden	om	contact	op	te	
nemen	met	de	bedrijfsarts.	In	2007	
zullen	nog	enkele	medewerkers	worden	
opgeleid	zodat	in	iedere	sector	minimaal	
één	ergocoach	is.	(zie	foto’s)

voor een goede werkprivébalans. 
Deze training is nu opgenomen in het 
standaardopleidingsprogramma.” 

“We blijven continu alert op ont
wikkelingen in de (gezondheids)markt 
en in wet en regelgeving evenals op de 
mogelijkheden die dit voor ons biedt”, 
vervolgt Annelies Hermens. “Dat kan 
in de praktijk leiden tot bijvoorbeeld 
kortingsafspraken op bedrijfsfitness, 
aanschaf van nieuwe hulpmiddelen  
of het anders inrichten van bedrijfs
processen. Denk hierbij aan de  
vereenvoudigde uitgave van laptop
houders.” 

Wat kun je nog wel
Ondanks alle aandacht voor preventie 
kan een medewerker te maken krijgen 
met gezondheidsklachten die leiden tot 
verzuim voor kortere of langere tijd. In 
de verzuimfase is de aandacht vooral 
gericht op wat de medewerker nog wel 
kan en wanneer welke interventie 
noodzakelijk is om te komen tot een 
volledige inzetbaarheid. “Manager en 
medewerker zijn hierin de 
belangrijkste spelers”,  

legt Annelies Hermens uit. “Zij moeten 
uiteindelijk samen invulling geven aan 
de reïntegratie. Managers worden 
hierin ondersteund door opleidings
programma’s zoals het Management 
Onboarding Programma en trainingen 
in het voeren van verzuimgesprekken.”

“De bedrijfsartsen hebben bij 
Capgemini nadrukkelijk de rol van 
adviseur naar managers en mede
werkers. Tevens wordt regelmatig met 
de bedrijfsartsen geëvalueerd hoe het 
verzuimproces loopt en waar 
procesverbeteringen doorgevoerd 
kunnen worden”, vertelt Annelies 
Hermens. “Dat gebeurt ook met de 
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Samen betaald werken

Capgemini	wil	medewerkers	helpen	hun	
werk	en	privéverantwoordelijkheden	
zo	goed	mogelijk	te	combineren.	Een	
goede	integratie	van	werk	en	privé	is	
immers	in	het	belang	van	zowel	de	
medewerker	als	van	Capgemini.	Daarom	
heeft	Capgemini	samen	met	Instituut	
Werk	en	Stress,	na	een	succesvolle	pilot	
met	vijf	groepen,	de	training	Samen	
Betaald	Werken	opgenomen	in	het	
standaardopleidingsprogramma.	
Tijdens	drie	workshops	krijg	je	samen	
met	je	partner	de	gelegenheid	om	
ideeën	op	te	doen	over	hoe	werk	en	
privé	prettiger	te	combineren.	Hoe	
kun	je	bijvoorbeeld	je	huishouden	zo	
organiseren	dat	je	meer	tijd	overhoudt?	
Wat	levert	het	op	als	de	een	meer	en	de	
ander	minder	gaat	werken?	En	welke	
bijdrage	kan	Capgemini	nog	leveren?	
Na	afloop	van	de	training	heb	je	een	
concreet	idee	van	wat	je	zelf	anders	
kunt	aanpakken.	Tevens	heb	je	een	
voorstel	voor	de	werkgevers	hoe	zij	
meer	combinatieruimte	kunnen	geven.	

casemanagers. De casemanager is er 
om de manager in het totale verzuim
proces te ondersteunen en te adviseren: 
Hoe maak ik een Plan van Aanpak? 
Welk interventiebedrijf kan ik het 
beste inzetten voor deze medewerker? 
Wat voor gevolgen heeft verzuim voor 
de arbeidsvoorwaarden? Casemanagers 
coördineren ook de inzet van 
interventies en werkplekonderzoeken.”

Capgemini krijgt steeds nadrukkelijker 
de regie voor preventie en verzuim in 
handen. In 2006 zijn verdere stappen 
gezet om hier invulling aan te geven. 
In de kaders vind je hier voorbeelden 
van. 

the way we do it
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Capgemini volop aanwezig op  
de arbeidsmarkt

Om de werving van nieuwe collega’s kracht bij te 
zetten zijn de verschillende wervingsactiviteiten 
sinds eind 2005 ondergebracht in één centrale 
afdeling Recruitment. Het team van recruiters 
zorgde, samen met de interne opdrachtgevers, 
in 2006 voor de werving van ruim 700 nieuwe 
collega’s. Daar bovenop heeft in 2006 de verdere 
professionalisering van recruitment binnen 
Capgemini plaatsgevonden. 
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In 2006 is Capgemini volop aanwezig 
op de arbeidsmarkt. Met direct 
marketing als een van de belangrijkste 
manieren op potentiële collega’s te 
bereiken, is een groot deel van de cv’s 
gegenereerd. Hein van Leeuwen, 
corporate recruitment manager, licht 
toe: “De grootste campagne van 2006 
betrof het arbeidsmarktonderzoek met 
een wervende doelstelling. Op basis 
van dit onderzoek baseert Capgemini 
vervolgens zijn wervingstrategie. Naast 
advertenties in de media en op het web 
en direct mailings, deed Capgemini 
ook mee aan allerlei recruitment
beurzen zoals de Nationale Carrière
beurs en Vrouw & Carrière.”

Collega’s blijken de beste 
ambassadeurs
Naast arbeidsmarktcommunicatie is in 
2006 zeer nadrukkelijk de hulp van 
onze collega’s gevraagd bij het werven 
van nieuwe collega’s. En dat bleek erg 
succesvol. Hein van Leeuwen bevestigt 
het succes: “Onze collega’s komen 
nooit met een willekeurig cv van een 
senior professional aan maar zijn zelf al 
kieskeurig met wie ze wel en niet 
aanbieden. Dit zorgt ervoor dat via dit 
kanaal het grootste percentage van de 
aangeleverde kandidaten in dienst 
treedt. Ook volgend jaar blijven onze 
medewerkers een belangrijke 
ambassadeur voor het werken bij 
Capgemini.” Medewerkers ontvangen 
bij indiensttreding als beloning een 
wervingsbonus.

De ruggengraat van 
Recruitment
De verschillende campagnes en de 
bijdragen van eigen medewerkers 
hebben gezorgd voor maar liefst 6.000 
cv’s. In 2006 is een stevige ruggengraat 
neergezet die deze cv’s in behandeling 
neemt en zorgt voor de correcte 

Stages als wervingskanaal

Met	de	oprichting	van	het	stagebureau	
is	vanaf	2006	een	duidelijk	beleid	
gekomen	in	het	aanbieden,	vullen		
en	verwerken	van	afstudeer	en	
duaalleerplaatsen.	Omdat	op	dit	
moment	de	economie	flink	in	de	lift	zit,	
is	de	vraag	naar	goed	opgeleide	
mensen	op	de	arbeidsmarkt	fors	
gestegen.	Het	wordt	hierdoor	steeds	
lastiger	om	voldoende	goed	opgeleide	
young	professionals	aan	te	trekken.	
Vanuit	recruitment	is	hard	gewerkt		
aan	het	opzetten	van	een	stagebureau.	
Door	het	proactiever	aanbieden	van	
afstudeeropdrachten	en	duaalleer
plekken	wil	Capgemini	het	stage/
afstudeerkanaal	voor	young	
professionals	ook	in	2007	een	flinke	
boost	geven.

Arbeidsmarktonderzoek Capgemini 2006

Om	te	weten	waar	Capgemini	staat	in	relatie	tot	de	arbeidsmarkt	heeft	Capgemini	in	2006	
een	spraakmakend	arbeidsmarktonderzoek	uitgevoerd.	Hierbij	werden	vele	tienduizenden	
branchegenoten	per	mail	benaderd	waarbij	vragen	werden	gesteld	over	werksituatie	en	
sollicitatiegedrag.	Met	dit	onderzoek		dat	het	grootste	onderzoek	is	ooit	in	Nederland	
gehouden		draagt	Capgemini	actief	bij	aan	de	informatie	over	de	arbeidsmarkt	voor		
IT	en	managementconsultancy.	Bovendien	baseert	Capgemini	zijn	wervingsstrategie	op	
de	verkregen	gegevens.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.werkenbijcapgemini.nl.
Met	het	arbeidsmarktonderzoek	steunt	Capgemini	tevens	een	scholenproject	voor	straat
kinderen	in	India.	Dit	onderzoek	heeft	10.416	weken	onderwijs	en	onderdak	opgeleverd	
voor	deze	straatkinderen.	Capgemini	heeft	besloten	met	de	opbrengst	veertig	kinderen	
vijf	jaar	lang	te	voorzien	van	onderwijs	en	onderdak.	Het	Rainbow	Home	Project	waarin	
Capgemini	participeert,	is	opgezet	door	Net4Kids.	Wil	je	meer	weten	over	die	organisatie	
en	het	project,	kijk	dan	op	de	speciale	microsite:	www.net4kids.org/capgemini.	

the way we do it
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afhandeling. De medewerkers van het 
Recruitment Office zijn dagelijks bezig 
met het screenen en verwerken van alle 
cv’s in nauwe samenwerking met de 
recruiters en hun interne klanten. 
Daarnaast houdt het office zich bezig 
met het uitnodigen van kandidaten 
voor de testdagen en de ondersteuning 
tijdens de testdagen, het bewaken van 
de voortgang van alle sollicitatie
procedures en bijvoorbeeld het 
inplannen van de gesprekken met de 
betreffende managers.

Diverse beurzen 

Capgemini	was	in	het	kader	van	
diversiteit,	naast	de	reguliere	beurzen	
als	de	Nationale	Carrièrebeurs,	
expliciet	aanwezig	op	een	aantal	van	
de	zogenaamde	doelgroepenbeurzen.	
Capgemini	heeft	in	2006	bijvoorbeeld	
deelgenomen	aan	het	Women	in	
Leadership	Forum,	Vrouw	&	Carriére	
Beurs	en	de	beurs	van	Young	Global	
People.	De	aanwezigheid	op	deze	
beurzen	is	een	van	de	manieren	om	
een	meer	en	meer	diverse	populatie	
binnen	Capgemini	in	dienst	te	nemen.	
In	het	hoofdstuk	over	diversiteit	wordt	
uitgelegd	waarom	diversiteit	voor	
Capgemini	belangrijk	is	en	welke	
initiatieven	Capgemini	allemaal	neemt.

Om tot een uniforme werkwijze te 
komen en om alle processen 
inzichtelijk te maken heeft het 
Recruitment Office ook een handboek 
en de daarbij behorende checklisten 
opgesteld, het Qualitiy Management 
System Werving. In het handboek 
worden de belangrijkste processen 
beschreven die in het wervingsproces 
plaatsvinden. De beschrijvingen 
omvatten de processen van werven en 
selecteren van young professionals en 
senior professionals. Hierbij gaat het 
om het proces van inschrijving van een 
kandidaat tot en met indiensttreding, 
dan wel afwijzing van een kandidaat. 
Daarnaast gaat het om het referral 
proces, het maken van rapportages en 
de financiële administratie van 
recruitment processen. In de check
listen staan alle werkprocessen stap 
voor stap uitgebreid beschreven.
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Capgemini sponsort Indiase informaticastudenten

De	Technische	Universiteit	Eindhoven	en	de	universiteit	van	Manipal	in	India	zijn	een	
gezamenlijke	opleiding	informatica	gestart.	De	studenten	die	deze	opleiding	volgen	worden	
volledig	gesponsord	door	vier	ITbedrijven	waaronder	Capgemini.	De	opleiding	duurt	in	
totaal	twee	jaar.	Na	afloop	van	deze	twee	jaar	blijven	ze	drie	jaar	in	dienst	van	een	van	
de	bedrijven.	Capgemini	doet	mee	aan	dit	project,	omdat	Capgemini	‘bruggenbouwers’	
nodig	heeft.	Ofwel	Indiase	informatici	die	beide	culturen	en	manier	van	werken	kennen	en	
intermediair	kunnen	zijn	tussen	de	Nederlandse	en	Indiase	vestigingen.

the way we do it
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In de 24x7 wereld, waarin nieuwe ideeën binnen 
enkele seconden kunnen worden gegenereerd en 
geëxporteerd, moeten we snel kunnen handelen. 
Dit betekent op ieder gewenst moment contact 
kunnen leggen met mensen en kennis kunnen 
creëren, delen en hergebruiken. 

Onze cultuurwaarden
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Deze wereld vraagt dat we in staat  
zijn te werken in multiculturele 
teams, zowel fysiek als virtueel. 
Wederzijds vertrouwen en gedeelde 
waarden vormen de basis van succes
volle resultaten. De cultuur van 
Capgemini is gebaseerd op respect 
voor het individu, wederzijdse  
ondersteuning tussen collega’s en  
echte samenwerking.  

Eerlijkheid 
Eerlijkheid betekent integriteit, 
oprechtheid, eergevoel, respect voor 
iemands woord en voor gegeven 
beloften, samen met een weigering om 
enige oneerlijke methode te gebruiken 
om gewin te krijgen uit een contract 
of een specifiek voordeel. 

Durf 
Durf is de drang om dingen te onder
nemen, de voorkeur om risico te 
nemen en het plezier in competitie, 
steeds nadenkend over ingeslagen 
richtingen en de situaties waarin we 
ons bevinden. Durf gaat hand in hand 
met een zekere wijsheid; zonder wijs
heid blijkt een moedig ondernemer 
een gevaarlijke gokker te zijn.

Vertrouwen 
Vertrouwen is de wens om mensen en 
teams verantwoordelijkheid te geven 
en zeker te stellen dat besluiten zo 
dicht mogelijk worden genomen bij 
hen die ze moeten toepassen. 
Vertrouwen betekent ook het waar
borgen van totale openheid tussen 
mensen in de onderneming en een zo 
vrij mogelijke stroom van informatie 
en ideeën als mogelijk.

Vrijheid
Vrijheid betekent onafhankelijkheid 
van geest, van oordeel en van actie, de 
sfeer van initiatief en onconventionele 
creativiteit, evenals tolerantie en res
pect voor anderen, voor hun cultuur, 
voor hun gebruiken. Deze onafhanke
lijkheid van oordeel en van advies 
voorziet onze cliënten zonder twijfel 
van een essentiële garantie.

the way we do it

Teamgeest
Teamgeest staat voor solidariteit, 
vriendschap, loyaliteit, transparantie. 
Deze solidariteit, noodzakelijk om 
efficiënt samen te werken met cliën
ten, houdt ook genereus gedrag in en 
het delen van de vruchten van geza
menlijke arbeid.

Eenvoud
Eenvoud is het tegenovergestelde van 
pretenties, arrogantie en vertoon.  
Eenvoud betekent bescheidenheid, 
spontaniteit en ongedwongen relaties, 
zonder statusverschillen.

Plezier
Plezier ten slotte, de laatste en meest 
verrassende van deze zeven waarden: 
dit is het gevoel dat je krijgt als je 
trots bent op wat je doet en wanneer 
je iets met elkaar bereikt in het 
streven naar topkwaliteit. Het plezier 
bij Capgemini is ook een speciaal 
gevoel voor omgang met elkaar, het 
samen goed hebben.
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Bijlagen

In de bijlagen zijn verschillende gegevens opgenomen die betrekking hebben op 
de artikelen in dit verslag.
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Medewerkers

Aantal medewerkers in dienst
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Indiase expats en inpats Capgemini 
Nederland

Aantal Indiase  Totaal In Nederland
medewerkers

112006	 180	
112007	 550	 	78

Leeftijdsopbouw 2006 in jaren
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Verhouding Consultants/Staff/Sales
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Sales Staff Consultants

Indiase expats en inpats Capgemini 
Nederland

Verdeling professies  %

Software	Development		 50	
(.Net	en	Java)	
SAP/Siebel	 25
Testen	 15
Business	Analyse	 10
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Professional Excellence

Promoties 2006

Consultancy Technology
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Outsourcing
Discipline
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Gecertificeerden per level 2006
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22%
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EAC
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SE TOTAAL

25%

4%

ARCH

38%

13%
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L� L3 L2 L1

74%
68%

61%

71%

46% 48%

67%

 Aantal gecertificeerden 2006

Certificatietrajecten Aantal  Dekking Toename in
 gecertificeerden  2006
 eind 2006

CSD	 665	 48%	 16%
Infrastructure	Engineering	 129	 53%	 26%
Enterprise	Application	Consulting	 213	 24%	 22%
Software	Engineering	TOTAAL	 1007	 40%	 19%
Architecture	 107	 50%	 13%
Engagement	Management	 85	 23%	 57%
TOTAAL	 1199	 39%	 20%
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Gecertificeerden per level 2006 Diversiteit

Percentage vrouwen per rol Capgemini totaal
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Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

2004

39

2006

0,0%

2005

�,0%

2,78%

3,�%

3,0%

2,�%

2,0%

1,�%

1,0%

0,�%

3,36%

3,71%

Score Medewerkertevredenheidsonderzoek 2006

S
co

re
 (1

=
go

ed
)

Categorie

A
lg

em
en

e
te

vr
ed

en
he

id

W
er

kz
aa

m
he

d
en

A
rb

ei
d

so
m

st
an

-
d

ig
he

d
en

C
ol

le
ga

’s

M
an

ag
er

O
rg

an
is

at
ie

O
nt

w
ik

ke
lin

gs
-

m
og

el
ijk

he
d

en

B
el

on
in

g

O
nd

er
ne

m
in

gs
ra

ad

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

 

20052006

Gezondheid

Medewerkertevredenheid



  3�

the way we do it

Gebruik flexkeuzemodel

Belangrijkste bestedingsdoelen

Doel Grootste volume Meeste medewerkers

Kinderopvang	 1	 3
Ziektekosten	 2	 2
Internetabonnement	 3	 1
	 	
Grootste stijgers 2006 Grootste dalers 2006
1	Bedrijfsfiets	 1	Hardware
2	Openbaar	vervoer	 2	Opleidingskosten
3	Telewerken	 3	Verhuiskosten

Leaseauto’s per 31 december 2006 

Medewerkers	met	leaseauto	 3.572
Medewerkers	met	eigen		 1.122
vervoer	(eigen auto of 
openbaar vervoer)
Aandeel	auto’s	met	A,B		 62,5%
of	C	label*	
Gemiddelde	catalogusprijs		 28.560
leaseauto
Goedkoopste	leaseauto	 7.788
Duurste	leaseauto	 79.346

Gegevens NS-Business Card 
gemiddeld per maand in 2006  
(excl. pilotmaand januari)* 

 Aantal

Beschikbare	kaarten	 3.527
Gebruikers	 464
Reizen		 2.810
Gereden	kilometers		 304.068
Km	per	gebruiker	 655

*	zie	ook	hoofdstuk	‘Mvo	is	vooral	is	wat	je	doet’

Arbeidsvoorwaarden



�0  

Capgemini levert aantoon
baar toegevoegde waarde 

aan de prestaties van zijn klanten in een 
groot aantal branches. Dit gebeurt met 
een compleet en innovatief aanbod van 
consulting, technology en outsourcing
diensten. Daarbij werkt de onderneming 
op een onderscheidende manier samen 
met haar klanten aan het behalen van 
snellere, betere en meer duurzame 
resultaten: de Collaborative Business 
Experience. Deze innovatieve samen
werking krijgt vorm door een sterk net
werk van technologiepartners, bewezen

methoden en hulpmiddelen en een sterk 
op samenwerking gerichte mentaliteit in de 
dagelijkse praktijk. Hiermee helpt 
Capgemini organisaties om nieuwe  
groeistrategieën te ontwikkelen en de  
mogelijkheden van technologie optimaal  
te benutten. 
Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 
61.000 medewerkers in dienst.  
De organisatie realiseerde in 2005  
een omzet van 6,954 miljard euro.

Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com

  Over Capgemini en de  
 Collaborative Business Experience

Copyright	©	2007	Capgemini.	Alle	rechten	voorbehouden
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