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Voorwoord

“ Een prachtig bedrijf met samenwerkende  
professionals, waarbij leren, ontwikkelen  
en ‘jezelf zijn’ hoog in het vaandel staan.”
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Voorwoord

Capgemini, een actieve en betrokken internationale onderneming.

Wie van een afstand kijkt naar een bedrijf als Capgemini ziet een actieve, inter natio-  
 nale onderneming, die betrokken is bij een groot aantal innovatieve projecten in het 
bedrijfs leven en in de publieke sector. In de berichtgeving over Capgemini ligt het 
accent doorgaans op de diensten, producten en resultaten die behaald zijn. Maar wie 
zijn de mensen achter deze resultaten? Wat bindt hen? Hoe staan zij in de samen-
leving? Wat kenmerkt de relatie tussen werkgever en medewerker? En hoe verbindt 
Capgemini ondernemerschap aan maatschappelijke verantwoordelijkheid? Deze en 
andere vragen houden veel directbetrokkenen bij Capgemini bezig.
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Ook (potentiële) klanten, mensen die zich  
oriën teren op een carrière bij Capgemini, zake-
lijke partners en andere stakeholders hebben 
raakvlakken met de thema’s die in dit verslag  aan  
bod komen. Of het nu gaat om diversiteit, gezond -
heidsbeleid, milieu, arbo of maatschap pelijk  
verantwoord ondernemen (mvo). Dit verslag over 
het gevoerde sociale beleid is dan ook evenzeer 
gericht op onze eigen medewerkers als op geïnte-
resseerde lezers buiten Capgemini. 

De interesse in sociaal beleid is in de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Steeds vaker betrekt 
Capgemini andere partijen bij het vormgeven 
van het sociaal beleid. In de loop van de jaren is 
zo een effectief netwerk van specialisten op het 
gebied van bijvoorbeeld gezondheid, mobiliteit 
en diversiteit ontstaan. Zij zorgen er samen met 
Capgemini voor dat een samenhangend beleid 
ontstaat, gericht op het behalen van duurzame 
baten voor medewerkers, klanten, Capgemini en 
uiteindelijk voor de omgeving waarin wij  
gezamenlijk opereren. 

Daarnaast spreken onze klanten dagelijks met 
onze medewerkers en vindt er op die manier 
een bijna permanente uitwisseling van ideeën en 
ervaringen plaats. Deze wisselwerking vindt niet 
alleen op zakelijk gebied plaats, maar zeker ook 
als het gaat om de onderliggende waarden en 
cultuur. Capgemini heeft een onderscheidende 
cultuur, gebaseerd op samenwerking, die niet 
alleen goed herkend wordt door klanten en 
in de arbeidsmarkt, maar ook wordt gedragen  
door onze eigen medewerkers. Uit diverse imago-
onder zoeken door onder meer Blauw en 
InCompany blijkt bovendien steeds weer dat 
imago en werkelijkheid samenvallen. En dat 
Capgemini veelal in de hoogste regionen is terug 
te vinden als het gaat om klant- of medewerkers-
tevre den heid. Van binnenuit, van buitenaf, van 
links of van rechts; hoe je ook kijkt, Capgemini is 
wat het is. Een prachtig bedrijf met samen wer-
ken de professionals, waarbij leren, ontwikkelen 
en ‘jezelf zijn’ hoog in het vaandel staan. Een 

organisatie waarin plezier in het vak en een zeer 
uitgesproken focus op resultaat hand in hand 
gaan. 

Direct op de voorkant van dit verslag staat  
kernachtig samengevat hoe ons sociaal beleid is. 
Professioneel, duurzaam… en een tikje eigenwijs! 
Dat zie je terug in onze aanpak en ook in de suc-
cessen die we dit jaar bereikt hebben. Niet alleen 
als gevolg van eenmalige acties, maar vooral door 
ons consequent te richten op activiteiten met een 
duurzaam karakter. Wij zijn trots op wat we met 
elkaar bereikt hebben en op de koers die we met 
elkaar zijn ingeslagen. De bewustwording neemt 
snel toe: het aantal personen dat zich aangetrok-
ken voelt tot de thema’s en daar persoonlijke 
doelstellingen en wensen aan verbindt, breidt 
zich snel uit. 

Graag bedanken wij alle collega’s die zich in 
2007 hebben ingezet voor de talloze maatschap-
pelijk verantwoorde projecten en andere initiatie-
ven met een sociaal karakter. Maar ook de vele 
partners in ons netwerk, waarmee we innova-
tieve ideeën ontwikkelen en uitvoeren. 
En natuurlijk bedanken wij onze klanten, die ons 
met uitdagende projecten scherp houden en 
daar mee zorgen voor de verdere ontwikkeling 
van kennis, professionaliteit en ervaring.

Robert van Gasteren 
Ton de Jong 
Onno van de Weteringh  
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“ Wij gaan uit van de persoonlijke situatie waarin 
een medewerker zijn of haar werk moet doen.”
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Capgemini bestaat in 2007 precies 40 jaar. Een jong bedrijf.

Capgemini is een volwassen onderneming die in een tijdspanne van vier decennia 
een eigen signatuur heeft ontwikkeld. Kenmerkend voor onze cultuur is een uitge-
sproken voorkeur voor resultaatgericht samenwerken van professionals in teams 
met klanten en partners. We creëren en transformeren ideeën, oplossingen en tech-
nologieën om het succes van onze klanten en onze professionals te vergroten. Door 
middel van uitdagende projecten bieden wij consequent vrijheid en ruimte aan pluri-
formiteit en aan de ontplooiing van individueel talent.

Wij richten ons expliciet op vier thema’s: professionele ontwikkeling, gezondheid en 
vitaliteit, de balans tussen werken en leven, en diversiteit. Deze thema’s vormen het 
sociale fundament onder de arbeidsvoorwaarden van Capgemini en de manier waar-
 op wij invulling geven aan de relatie met onze omgeving. Hierbij maken wij gebruik 
van een snel groeiend netwerk van specialisten. Ook hier staat samenwerken  
centraal. 

Professionals samen 
doorslaggevend voor 
een succesvol resultaat

1
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Denktank van specialisten 
Capgemini beschikt over een breed netwerk van 
partners die adviseren over HR-zaken en daarin 
ook praktische ondersteuning aanbieden. “Dit is 
in feite een ‘denktank’ waarmee we gezamenlijk 
innovatieve oplossingen voor onze medewerkers 
ontwikkelen en toepassen”, vertelt Onno van de 
Weteringh, HR-directeur van Capgemini Nederland. 
“Dit netwerk omvat leasemaatschappijen, 
Nederlandse Spoorwegen, preventie-instituten, 
arboartsen, zorgverzekeraars, fitness- studio’s en 
wetenschappelijke onderzoeksbureaus zoals TNO. 
Wij nodigen deze partijen uit om actief met ons 
mee te denken over de vraag hoe we het op 
HR-gebied beter kunnen doen. Bij voorbeeld op 
het gebied van mobiliteit. Hoe kunnen zij ons 
helpen om de medewerker een pakket aan te  
bieden waarmee hij of zij beter kan reizen? 
Leasemaatschappij Athlon, een van onze partners, 
besloot onlangs dat in de leasecontracten voortaan 
standaard een NS-Business Card zit. Je kunt 
bijvoorbeeld met de auto naar het station, met de 
trein naar de stad en met de bus naar het kantoor. 
Dat is vaak niet alleen sneller, maar ook milieu-
vriendelijker. Zelf gebruiken we ook de NS-Business 
Card. Sinds de introductie in 2005 hebben onze 
medewerkers bij elkaar miljoenen kilometers met 
de trein afgelegd. Het gebruik van de card stijgt 
jaarlijks met zo’n 30%. Overigens wordt ook ons 
wagenpark steeds milieu vriendelijker. Het percen-
tage auto’s met een  A-, B- of C-label steeg in 2007 
met ongeveer 10% en schommelt nu tussen de 70 
en 80% van alle leaseauto’s in totaal.” 

Work-life balance en diversiteit 
Partners expliciet uitnodigen om mee te denken 
over mobiliteit is een van de voorbeelden van hoe 
Capgemini zich inzet om de work-life balance te 
verbeteren. “Onze work-life balance staat flink 
onder druk”, aldus Onno van de Weteringh. “Je 
kunt hiervoor een groot aantal factoren aandragen. 
Denk aan de informatie- overload of de groeien-
de hoeveelheid tijd die we met z’n allen in de file 
doorbrengen. Bovendien verwachten klanten veel 

van ons. En mede werkers voelen steeds sterker 
de noodzaak om zich verder te ontwikkelen, 
mede doordat sommige competenties ook ruim 
beschikbaar zijn in opkomende kennislanden als 
India.” Ook het thema diversiteit staat hoog op de 
agenda en krijgt een praktische uitwerking via 
bewust wordingsprogramma’s, coaching en deel-
name aan netwerken als Opportunity in bedrijf. 

Onno van de Weteringh: “Een mooi voorbeeld 
van bewustwording is de cursus ‘Samen betaald 
werken’ die door het Instituut Werk en Stress 
wordt gegeven. Daarbij gaat het om de vraag  
hoe je je leven inricht en de dingen regelt als je 
allebei een drukke baan en eventueel een gezin 
hebt. Een evenwichtige verdeling van werk en 
privé is niet alleen een zaak van onze vrouwelijke 
en mannelijke werknemers, maar ook van ons 
als onderneming. Hoe kom je tot een inspireren-
de combinatie van werk- en privé verantwoorde-
lijkheden? Zo’n 650 medewerkers hebben aan 
deze training meegedaan, samen met hun partner.” 
Work-life balance hangt sterk samen met indivi-
duele omstandigheden. Onno van de Weteringh: 
“Wij gaan uit van de persoonlijke situatie waarin 
een medewerker zijn of haar werk moet doen. Bij 
de klant, op kantoor, veel reizen of juist niet. 
Daarom spreken we collectief uitgangspunten af 
en maken we die individueel toepasselijk in het 
P-gesprek. Naast de mogelijkheden om parttime 
te werken, kunnen medewerkers extra dagen 
kopen of verkopen naar gelang hun behoefte. 
Een centrale rol speelt de afstemming tussen 
manager en medewerker.” 

Leren en ontwikkeling 
Leren en ontwikkelen is een van de punten 
waar op Capgemini sterk wordt gewaardeerd. Bij 
Capgemini ligt de verantwoordelijkheid voor de 
professionele ontwikkeling voor een belangrijk 
deel bij de medewerker zelf en de keuzes die  
hij of zij op dit terrein maakt. Vanuit de onder-
neming wordt leren en ontwikkelen sterk gesti-
muleerd en gefaciliteerd. Dit gebeurt vanuit het 

perspectief dat dit leidt tot toegevoegde waarde 
in de markt; op korte en op langere termijn. De 
marktwaarde van een professional is, zeker in de 
markt waarin wij opereren, in beweging. 
Opleidings curricula hangen om die reden sterk 
samen met de (verwachte) marktvraag. 

Imago 
Verschillende onderzoeken (zie kaders) wijzen uit 
dat Capgemini niet alleen een goed imago heeft 
bij klanten, maar ook bij de eigen medewerkers. 
Uit het meest recente medewerkerstevredenheids-
onderzoek blijkt dat 88% van de medewerkers 
anderen zou adviseren bij Capgemini te komen 
werken. Onno van de Weteringh ziet een directe 
lijn tussen de manier waarop klanten en mede-
werkers Capgemini ervaren en wat Capgemini 
feitelijk is. “Wat medewerkers in ons waarderen, 
komt overeen met wat we zeggen dat we willen 
zijn: een samenwerkend bedrijf dat bestaat uit 
samen werkingsgerichte mensen en zich daarmee 
onderscheidt in de markt. En een onderneming 
die zich sterk richt op ontwikkeling, op de carrière 
van onze mensen, op spannende opdrachten en 
op perspectief. Dit reflecteert zich in een sterk 
arbeidsmarkt imago. “We kunnen gemakkelijk 
medewerkers werven. In tegen stelling tot onze 
concurrenten hebben we een stijgend arbeids-
marktimago in een sector, waarin het imago over 
het algemeen een dalende trend laat zien. Het 
imago zorgt ervoor dat mensen bovendien langer 
blijven; er is een enorme binding met het bedrijf. 
Het label is sterk. Met mensen die uit dienst zijn 
hebben we veel contact; met sommigen praten 
we zelfs over een terugkeer. Wellicht is het gras 
elders niet groener, maar blijkt het gewoon blauw 
te zijn. Mede werkers zijn trots en bescheiden in 
dit bedrijf. Bescheiden over zichzelf, maar trots op 
wat we met z’n allen doen en op het feit dat we 
ook echt zijn wie we willen zijn.”  

InCompany-onderzoek  
overtreft verwachtingen 
Voor de tweede achtereenvolgende 
keer overtreft Capgemini zijn eigen 
prestaties, waarmee Capgemini in 
2005 de InCompany-award won. 
Ieder jaar houdt het blad InCompany 
onderzoeken naar klanttevredenheid 
(InCompany 100), medewerkers-
tevredenheid (InCompany 200) en 
aantrekkings kracht en reputatie 
(InCompany 500). Het gemiddelde 
cijfer op basis van deze drie onder-
zoeken voor 2007 is 7,34, wat zeer 
hoog is. Een goede score op mede-
werkerstevredenheid is eigenlijk 
geen groot nieuws meer. Maar dat 
wij in 2007 als enige IT-speler goed 
presteerden op aantrekkingskracht 
en klanttevredenheid is wel zeer bij-
zonder. We zijn er trots op dat we 
weer zo goed uit de onderzoeken 
zijn gekomen. Het toont immers  
aan dat de kwaliteit van onze onder-
neming wordt herkend. Het is prach-
tig dat dit nu opnieuw is bevestigd 
vanuit een onafhankelijk extern 
medium. 

Capgemini wint Gouden 
Spreekbuis ‘professionals’ 
Capgemini heeft de Gouden 
Spreekbuis 2007 in de arbeidsmarkt 
voor ICT’ers gewonnen. De Gouden 
Spreekbuis, een initiatief van Blauw 
Research, wordt toegekend aan de 
werkgever die binnen zijn doelgroep 
aantoonbaar de grootste ontwikke-
ling heeft doorgemaakt. Capgemini 
won de Gouden Spreekbuis in de 
categorie ‘professionals’.  

Capgemini in top 5 van 
Computable 100 
Wie is de aantrekkelijkste werkgever, 
het meest innovatieve bedrijf en de 
meest ideale zakenpartner? Op basis 
van deze drie criteria onderzocht TNS 
NIPO in opdracht van Computable, 
het imago van ondernemingen die 
actief zijn op het gebied van (tele-)
communicatie en automatisering.  
Van de honderd krachtigste bedrijven 
behaalde Capgemini een vijfde plaats, 
voorafgegaan door TomTom (4), 
Google (3), IBM (2) en Microsoft (1). 
Voor het onderzoek zijn 31.190 ICT-
professionals en -beslissers benaderd, 
waarvan er uiteindelijk 4.512 
deelnamen.  

Medewerkerstevredenheid 
opnieuw gestegen 
Over de hele linie is de tevredenheid 
van Capgemini-medewerkers in 2007 
met ruim 5% gestegen. In 2006 was 
Capgemini al de grootste stijger in 
Nederland en het is daarom bijzonder 
dat de medewerkerstevredenheid 
weer sterk toenam. Capgemini is ten 
opzichte van andere bedrijven (in het 
onderzoek weergegeven door de 
‘Nationale Tevredenheidsindex’)  
vooral onderscheidend op het gebied 
van opleidingsmogelijkheden, profes-
sionaliteit van collega’s en samen-
werking met collega’s. Verder valt op 
dat dit jaar vooral het ‘vertrouwen in 
het beleid van Capgemini’ sterk is 
toegenomen. Ook blijkt dat 88% van 
de mede werkers Capgemini aan 
anderen aanbeveelt als werkgever. 



Praktijk als startpunt voor 
professionele ontwikkeling2

“ Dit vraagt om een scherpe focus op  
ontwikkeling en leren, steeds gericht  
op het duurzaam verbeteren van de  
kennis en kunde van onze medewerkers.”



Praktijk als startpunt voor 
professionele ontwikkeling2

Capgemini opereert in een dynamische markt die hoge eisen stelt aan de 
competenties van medewerkers.

Het Professional Excellence Center (PEC) is het centrum voor de professionele 
ontwikkeling van medewerkers, dat zorgt dat de competenties die Capgemini 
aanbiedt steeds goed aansluiten op de vraag vanuit de markt. De werkzaamheden 
voor klanten van Capgemini zijn bij het vormgeven van ontwikkelpaden steeds het 
vertrekpunt, zodat een goede balans ontstaat tussen enerzijds nieuwe kennis en 
vaardigheden die direct benut kunnen worden bij de klant en anderzijds de voordelen 
op lange termijn. Dit resulteert in een optimale professionele groei van de medewerker 
en blijvende toegevoegde waarde voor klanten.

19
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Leren en ontwikkelgerichte opdrachten 
Capgemini zoekt continu naar nieuwe vormen 
voor het ontwikkelen van medewerkers, naast 
het aanbieden van opleidingen. Zo heeft er een 
pilot plaatsgevonden onder de naam ‘Leren op 
de werkplek’. Dit houdt in dat het PEC samen 
met de medewerker een leertraject op maat 
opstelt dat volledig aansluit op de opdracht en 
zoveel mogelijk op de werkplek wordt ingevuld. 
Manager Professional Excellence Johan Ravesloot 
legt uit wat het belang is van leren op de werk-
plek. “De klant neemt een centrale positie in  
binnen Capgemini. We willen ons met leren en 
ontwikkelen dan ook niet alleen richten op wat 
een medewerker over vijf jaar moet kunnen en 
weten, maar ook op wat hij of zij direct kan toe-
passen voor een klant. Daarnaast spelen we in op 
de ontwikkeling dat steeds meer oplossingen en 
diensten ook buiten Nederland worden ontwik-
keld. Onze kracht in Nederland ligt in het feit dat 
medewerkers op klantlocatie of vanuit een van 
onze vestigingen nauw samenwerken met de 
klant. Hierdoor kunnen we samen met collega’s 
uit andere landen een divers pakket aan compe-
tenties aanbieden.” Op basis van de positieve 
ervaringen is dit concept van ‘ontwikkelgericht 
inzetten op opdrachten’ als basis voor professio-
nele ontwikkeling in 2007 verder uitgebreid en  
is in verscheidene opleidings programma’s een 
duidelijke praktijk component doorgevoerd. 

Professionele ontwikkeling volgt  
de nieuwe strategie 
In 2007 startte Capgemini met de implementatie 
van een nieuwe strategie onder de naam i3 
(spreek  uit: i-cubed): Industrialization, Innovation 
and client Intimacy. Een onderdeel van deze  
strategie is het verder vergroten van het onder-
scheidend vermogen in de markt van complexe 
transformatieprojecten. Het gaat hierbij met 
name om grote projecten, waarbij kennis en 
ervaring op het gebied van consulting, techno-
logy en outsourcing geïntegreerd worden aan-
geboden. Johan Ravesloot: “Dit heeft ertoe geleid 

dat we in 2007 een omslag in gang hebben gezet 
van aanbodgedreven ontwikkel paden naar meer 
gestandaardiseerde ontwikkelpaden. Dergelijke 
paden hebben een duidelijke relatie met onze 
strategie en geven ook meer duidelijkheid over 
de richting die je als medewerker opgaat. 
Bovendien geven we zo onze klanten beter 
inzicht in wat een medewerker wel of niet kan. 
De klant herkent het ontwikkelpad beter.” 
Capgemini schetst de kaders waarbinnen de 
medewerker zich kan ontwikkelen in zo ge naam  de 
professiecurricula. “Wij zetten het raamwerk, 
bepalen het assortiment. Dat biedt een duidelijke 
keuzevrijheid voor de mede werker, zonder 
vrijblijvendheid. 

De ontwikkeling van de medewerker is 
 na druk      kelijk in lijn met de ambities van onze 
onderneming, dus in lijn met de gekozen vak-
gebieden en ondersteund door certificering”,  
vertelt Johan Ravesloot. Speciale aandacht is er 
ook voor de ontwikkeling van veelbelovende 
Young Professionals. Met het Fast Forward- 
programma krijgen talentvolle jonge mede-
werkers de mogelijkheid om hun leiderschaps-
kwaliteiten te ontwikkelen en daarmee hun 
carrière binnen Capgemini een ‘boost’ te geven. 
Als een medewerker dit programma volgt, wordt 
uiteraard van hem of haar verwacht dat hij of  
zij waarde toe zal voegen aan Capgemini’s  
strategische en leidinggevende kwaliteiten in de 
nabije toekomst.   

De waardering voor  
professionele ontwikkeling  
Capgemini stelt jaarlijks vast op welk professio-
neel competentieniveau een medewerker zich 
bevindt en bepaalt vervolgens de hieraan ver-
bonden professionele ‘grade’. Tijdens de persoon-
lijke ontwikkelingsgesprekken kan de mede-
werker bovendien met zijn of haar manager de 
dialoog aangaan over gemaakte en toekomstige 
stappen in zijn of haar ontwikkelingsproces. 
Naast ontwikkelgerichte opdrachten zijn de 

Capgemini grondlegger van 
Open Certificering  
In samenwerking met de Platinum-
leden Capgemini, EDS en IBM heeft 
The Open Group een internationaal 
certificeringsprogramma voor IT- 
specialisten opgestart. Dit Open 
Group IT Specialist Certification 
(ITSC)-programma zal het eerste 
onafhankelijke, internationale certifi-
ceringsprogramma zijn waarin de 
vaardigheden, ervaring en kennis 
van verschillende focusgebieden 
worden vastgesteld. 

Competenties van de toekomst
Welke competenties hebben onze 
medewerkers nu en welk pad 
moeten we volgen om ervoor te  
zorgen dat onze medewerkers in 
2010 de competenties hebben die 
we dan nodig denken te hebben? 
Het PEC heeft naar aanleiding  
van deze vragen in 2007 een voor-
spellend profiel op het gebied van 
competenties opgesteld. Dit heeft 
geresulteerd in een instrument waar-
mee het opleidingsaanbod toege-
sneden kan worden op de toekom-
stige vraag naar specifieke 
competenties.
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hoofdpunten in dit proces dan ook: kennis  
vergroten, persoonlijke effectiviteit, grading,  
certificering, beoordelingen en het persoonlijke 
ontwikkelingsgesprek. Voor het totale ontwikke-
lingsproces is de manager het eerste aanspreek-
punt voor de medewerker. Bij de beoordelings-
gesprekken ligt de nadruk op belonen (variabele 
beloning per jaar voor de geleverde prestatie) en 
lonen (verhoging van het vaste salaris bij vergro-
ting van het eigen marktpotentieel). “De ontwik-
keling van onze medewerkers staat hoog in het 
vaandel en daar heeft Capgemini dan ook aller-
hande zaken voor ingericht. We dagen onze 
medewerkers graag uit om daar optimaal gebruik 
van te maken. Samen met je manager kun je een 
passend ontwikkelpad samenstellen en daar 
zoveel mogelijk uithalen. En dat is niet alleen 
goed voor de medewerker, maar natuurlijk ook 
voor Capgemini”, aldus Johan Ravesloot.  

Professiecurricula  
continu in  beweging  
Professional Excellence staat bij 
Capgemini hoog in het vaandel. Door 
iedereen te stimuleren om relevante 
opleidingen te volgen, in overeen-
stemming met de marktvraag en de 
eigen ambities, wordt een balans 
gecreëerd tussen markt- en mede-
werkerontwikkeling. Het aanbod aan 
relevante opleidingen wordt weer-
gegeven in de opleidingscurricula.  
Een curriculum biedt een raamwerk 
voor een gedegen en evenwichtige 
professionele ontwikkeling binnen een 
bepaald vakgebied. Het raamwerk sluit 
aan bij de certificeringseisen, maar een 
curriculum is geen afvinklijstje. Het 
levert ideeën voor het opdoen van  
kennis. Curricula zijn dynamisch; ze 
worden continu aangepast aan de 
jongste inzichten in het vak.  
Informatie over de vakgebieden binnen 
Capgemini, de bijbehorende rollen,  
de relatie met competentiemodellen, 
ontwikkelmogelijkheden, metho den & 
technieken, grading en benoemings-
procedures zijn vastgelegd in pro fes-
siegidsen. Ook in 2007 zijn de profes-
siegidsen geactualiseerd en  
de curricula bijgewerkt.    

Individuele leer- en ontwikkelplannen  
Outsourcing heeft een scan uitgevoerd 
om vast te stellen of de competenties 
en inzetbaarheid van medewerkers op 
de lange termijn nog steeds voldoende 
onderscheidend zijn ten opzichte van 
offshore beschikbare ervaring en com-
petenties. Op basis hiervan zijn op het 
individu toegespitste leer- en ontwik-
kelplannen gedefinieerd, die 
Outsourcing-medewerkers beter voor-
bereiden op veranderende eisen die 
aan hun bekwaamheid worden gesteld. 
Steeds vaker zullen  Nederlandse 
mede  werkers een brugfunctie gaan 
bekleden tussen de klant in Nederland 
en de levering van producten en dien-
sten vanuit bijvoorbeeld India of Polen.  

Oracle Consultant Program 
In 2007 hebben Oracle University en 
Capgemini Academy een overeen-
komst gesloten om gezamenlijk  
een Oracle Consultant Program te  
ontwikkelen en te geven. Het Oracle 
Consultant Program is een integraal 
programma, waarin nieuwe mede-
werkers van zowel Oracle als 
Capgemini (Young Professionals)  
binnen twee jaar worden opgeleid tot 
functioneel Oracle Consultant (in 
Capgemini-termen: EAC Consultant 
Level 1). Het programma is een combi-
natie van diverse opleidingen en 
praktijkervaring.   



Diversiteit: 
op weg naar succes3

“ Onze mensen zijn bescheiden over zichzelf,  
maar trots op wat we met z’n allen doen.”
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Capgemini beschouwt diversiteit al jaren als een essentiële voorwaarde   
voor duurzaam succes. 

Respect, authenticiteit en het stimuleren van individuele verschillen zijn hierbij bepa-
lend. Het beleid op dit gebied leidt tot een groot aantal samenhangende initiatieven. 
In 2007 was speciale aandacht voor het vasthouden en laten doorstromen van talent-
volle vrouwen binnen de organisatie en ook voor multiculturele diversiteit. Onder 
diversiteit verstaan we ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen’. 
Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, 
als om minder zichtbare persoonskenmerken zoals wensen, behoeften, meningen, 
seksuele voorkeur, werkstijlen en karaktereigenschappen. 

3 Diversiteit: 
op weg naar succes
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Medewerkers vinden het belangrijk dat Capgemini 
aandacht besteedt aan diversiteit in de organisatie. 
Dit blijkt onder andere uit het jaarlijkse mede-
werkerstevredenheidsonderzoek. “Capgemini 
scoort in dit onderzoek steeds beter op het bieden 
van gelijke kansen aan iedereen”, vertelt Annelies 
Hermens, binnen Capgemini verantwoordelijk 
voor gezondheid, diversiteit en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo). “Dit jaar steeg de 
waardering voor ons diversiteitsbeleid met meer 
dan 5%. Ook klanten en kandidaten op de arbeids- 
   markt willen weten wat ons diversiteits beleid is, al 
dan niet als onderdeel van ons mvo-beleid.”   

Doelstellingen 
Capemini streeft naar een evenwichtige verdeling 
van mannelijke en vrouwelijke medewerkers.  
Het verslagjaar stond op dit vlak in het teken van 
twee doelstellingen. Annelies Hermens: “De eerste 
doelstelling was het vasthouden en laten doorstro-
men van talentvolle vrouwen binnen de organisatie. 
De andere doelstelling was het bewuster maken 
van de organisatie van de kracht van talent en 
diversiteit.” Daarnaast heeft Capgemini een aantal 
initiatieven genomen om multiculturele diversiteit 
te bevorderen. “Dit is een thema dat vooral aan de 
arbeidsmarktkant speelt. Nog te weinig multi-
culturele jongeren vinden spontaan de weg naar 
Capgemini. Het vergroten van de toegankelijkheid 
en aantrekkelijkheid van Capgemini als werkgever 
is hier de uitdaging”, aldus Annelies Hermens. 

Activiteiten gericht inzetten 
Capgemini heeft net als voorgaande jaren gekozen 
voor het inzetten van een breed scala aan initia-
tieven, ieder gericht op een specifieke doelgroep. 
Door inspanningen zo veel mogelijk te laten aan-
sluiten bij een doelgroep streven we naar duur-
zame gedragsverandering. Ter ondersteuning van 
de loopbaan van vrouwen binnen Capgemini zijn 
onder meer enkele mentoringactiviteiten opgezet, 
waaronder Connect in Circles (CiC) dat in 2007 
voor het tweede achtereen volgende jaar werd 

georganiseerd. CiC is een initiatief waarbij groepen 
vrouwen uit de hele organisatie onder begelei-
ding van een rolmodel (m/v) regelmatig met 
elkaar praten over een vooraf bepaald thema. In 
september zijn zes groepen gestart rondom de 
thema’s politiek, profileren en loopbaan-
ontwikke ling.  

In 2007 nam Capgemini voor het eerst deel aan 
het cross-mentoringprogramma van Opportunity 
in Bedrijf. Talentvolle Capgemini-vrouwen worden 
gecoacht door ervaren managers uit andere deel-
nemende organisaties. Ervaren managers van 
Capgemini nemen op hun beurt talentvolle  
vrouwen uit de andere deelnemende organisaties 
onder hun hoede gedurende maximaal een jaar. In 
navolging van het coachingsproject Marokkaans 
Talent is door De Baak het project Werelds Talent 
geïnitieerd. Capgemini heeft hieraan bijgedragen 
door een aantal hoogopgeleide jongeren met een 
multiculturele achtergrond te coachen. 

Resultaten 
Alle diversiteitsinitiatieven hebben tot positieve 
resultaten geleid. Het totaal aantal vrouwen binnen 
de organisatie is ten opzichte van 2006 met 1% 
gestegen. De verschillen tussen de disciplines 
Consulting, Technology en Outsourcing worden 
voor een groot deel verklaard door de beschik-
baarheid van kandidaten op de arbeidsmarkt. 
“Belangrijker nog dan de gerealiseerde groei zelf is 
het feit dat deze wordt veroorzaakt door een lagere 
uitstroom; 3% minder dan in 2006”, zegt Annelies 
Hermens. “Hierdoor wordt de trend van de voor-
gaande jaren om gebogen. Kijkend naar de door-
stroom van vrouwen, uitgedrukt in grades, dan 
scoren we ook hierop binnen Capgemini beter 
dan voorheen. Op managementposities blijft de 
groei van het aantal vrouwen achter. Met de 
benoeming van een aantal vrouwelijke practice-
managers voor 2008 is een goede stap gezet.”  

‘Vrouwen in Retail’-ontbijt 
De retailsector bestaat op de ‘werk-
vloer’ hoofdzakelijk uit vrouwen. In 
bestuurlijke lagen is het nog steeds 
een mannenbolwerk. Ook op het 
jaarlijkse congres ‘What’s Going on 
in Retailing?!’ is 95% van de bijna 
600 deelnemers op executive niveau 
van het mannelijk geslacht. De laat-
ste jaren is de trend dat in toene-
mende mate vrouwen hun intrede 
doen op executive niveau. Vandaar 
dat European Business Studies en 
Capgemini sinds 2006 het initiatief 
nemen om tijdens dit congres een 
‘Vrouwen in Retail’-ontbijt te organi-
seren. Een champagne-ontbijt dat 
eraan wil bijdragen om de whisky en 
sigarengeur geleidelijk te verdrijven. 
En met succes! Waar vorig jaar nog  
vijftien vrouwen aan het ontbijt deel-
namen, was dit jaar het gezelschap 
uitgegroeid tot een groep van dertig 
vrouwen. De gesprekken gingen 
natuurlijk over retail, maar ook over 
diversiteitsbeleid in het kader van 
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, een thema dat zonder uit-
zondering op de agenda bleek te 
staan van de bedrijven die vertegen-
woordigd waren.  

Ambassadeursnetwerk 
Om diversiteit binnen en buiten 
Capgemini een extra impuls te 
geven, heeft Capgemini voor de 
periode 2007–2008 topbestuurder 
Peter Barbier afgevaardigd in het 
Ambassadeursnetwerk. Peter 
Barbier is Chief Operating Officer 
voor de SBU Continental Europe and 
Asia Pacific van Capgemini. Het 
Ambassadeursnetwerk bestaat uit 
een jaarlijks wisselende groep top-
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bestuurders en -ondernemers uit het 
bedrijfsleven, de overheid en de non-
profitsector. Zij zetten zich een jaar lang 
in om de doorstroming van vrouwen naar 
hogere en topfuncties een extra impuls  
te geven. Het Ambassadeursnetwerk is 
een initiatief van de ministeries van 
Economische Zaken en Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid en wordt begeleid 
door Opportunity in Bedrijf.  

Id-al-Fitr (Suikerfeest) en Diwali 
(Lichtjesfeest) 
Geen enkel ander onderdeel binnen 
Capgemini in Nederland heeft zoveel  
verschillende culturen in huis als 
Outsourcing. Bij iedere nieuwe deal haalt 
Outsourcing een stukje nieuwe cultuur 
binnen. Ook zijn er steeds meer collega’s 
op offshorelocaties zoals India. Dat zorgt 
voor heel leuke cultuuruitwisselingen. Zo 
vierde Outsourcing met alle medewerkers 
het Suikerfeest en het Lichtjesfeest. Het 
Suikerfeest, Id-al-Fitr, is het feest van het 
beëindigen van het vasten. Op deze dag 
waren er voor de medewerkers van 
Outsourcing allerlei zoete hapjes. Het 
Lichtjesfeest, Diwali, wordt symbolisch 
bedoeld als ‘de overwinning van het 
goede over het kwade’. Alle mede werkers 
kregen op deze dag bij binnenkomst een 
‘lichtje’ cadeau. Dit soort initiatieven 
draagt bij aan een beter begrip voor 
elkaars cultuur en aan grotere saam-
horigheid.

Werelds Talent: culturele raakvlakken 
Werelds Talent is een coachingstraject 
voor hoogopgeleide multiculturele jonge-
ren in het Nederlandse bedrijfs leven, 
geïnitieerd door De Baak en Forum. 
Gedurende een halfjaar zijn multiculturele 
talenten gekoppeld aan coaches van 
onder andere Capgemini. Coaches en 
talenten worden intensief begeleid op het 
gebied van diversiteit in de praktijk en 
talentontwikkeling. Veel van deze jonge-
ren hebben op hun 23e meerdere studies 
achter de rug en nemen deel aan ver-
schillende maatschappelijke commissies. 
Aan drive en ambitie ontbreekt het dus 
niet. Toch weten deze jongeren de weg 
naar Capgemini maar mondjesmaat te 
vinden. Door deel te nemen aan projecten 
als Werelds Talent werkt Capgemini aan 
een betere profi lering van onze organisa-
tie richting deze doelgroep. Ook leren de 
jongeren en Capgemini onder andere van 
elkaar om verschillen niet te negeren en 
vooral te kijken naar de raakvlakken.  

Bazige moeders en broedende vaders 
In oktober 2007 vond bij Capgemini de 
eerste jaarlijkse Female Leadership 
Ontmoeting plaats, een initiatief van 
Direction. Ruim 140 vrouwen van  ver- 
 schillende bedrijven bezochten deze dag, 
die in het thema stond van ‘Inspi ratie, 
reflectie, tips en ontmoetingen’. Direction 
verzorgde een miniseminar over ‘de drie 
grootste valkuilen voor vrouwen’. 
Maarten Frankhuis, oud-directeur van 
Artis, sprak over ‘bazige moeders en 
broedende vaders’ en haalde daarbij zijn 
inspiratie uit het dierenrijk. Later in de 
middag konden de aanwezigen verschei-
dene verdiepingsworkshops volgen over 
stemgebruik, echte leiders, onderhande-
len, lichaamstaal, kleding en de succes-
sen en valkuilen van het voeren van een 

diversiteitsbeleid. Deze laatste workshop 
werd verzorgd door Capgemini en ING. 
Vanwege het overweldigende succes van 
deze dag staat de Female Leadership 
Ontmoeting voor 2008 al gepland. 

Cross-mentoringprogramma
Capgemini nam in 2007 voor het eerst 
deel aan het cross-mentoring programma 
van Opportu nity in Bedrijf. Dit is een  
programma waarbij jonge, ambitieuze en 
talentvolle vrouwen (mentees) gedurende 
een halfjaar tot een jaar worden begeleid 
in hun loopbaan door ervaren managers 
(m/v) van andere deelnemende bedrijven 
(mentoren). Het cross-mentoring-
programma biedt bovendien zowel men-
tees als mentoren de gelegenheid om het 
netwerk uit te breiden en over de grenzen 
van de eigen organisatie heen te kijken. 
Opportunity in Bedrijf organiseert dit pro-
gramma voor de derde keer, in samen-
werking met ABN AMRO, Delta Lloyd, 
IBM, het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, KLM, De Nederlandsche Bank, 
Nuon, PWC, Heineken en PepsiCo. De 
mentees van Capgemini ervaren het 
cross-mentoringprogramma als leuk, 
leerzaam en zinvol voor de persoonlijke 
ontwikkeling.

Corporate  |  the way we do it



Capgemini en 
zijn omgeving4
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Capgemini

“ Video- en teleconferencefaciliteiten zijn behoorlijk 
ingeburgerd, zoals blijkt uit het feit dat gemiddeld 
per maand ruim vierhonderd conference calls 
 worden  gehouden.”
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Capgemini en 
zijn omgeving4

Met een brede waaier aan activiteiten op het gebied van mvo wil Capgemini 
zich continu als een duurzame, succesvolle onderneming positioneren.

Zorg voor het milieu – met het oog op de toekomst – en het creëren van een goede 
werkomgeving voor onze medewerkers horen daar vanzelfsprekend bij. Het beleid 
van Capgemini 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 onder-
steunend, mogelijke schadelijke gevolgen voor de omgeving proberen te voorkomen, 
dan wel zo veel mogelijk te minimaliseren. Het gaat hierbij zowel om gevolgen voor 
het milieu als om de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten,  
leveranciers, partners en de gemeenschap waarin wij werken. Deze zorg is een 
continuproces. 
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Capgemini heeft voor de hele onderneming drie 
terreinen gedefinieerd waarop we streven naar 
een milieuverantwoorde werkwijze: onze gebou-
wen, faciliteiten en apparatuur, de manier waarop 
we met afval omgaan en ten slotte het zakelijk 
reizen. 

Gebouwen, faciliteiten en apparatuur
Het spreekt voor zich dat de kantoorruimten van 
Capgemini voldoen aan de wettelijke eisen. Dit 
geldt voor de minimale ruimte per persoon, maar 
ook voor de wettelijke eisen ten aanzien van 
gezondheid en veiligheid. Capgemini maakt 
gebruik van een gebouwbeheerssysteem. Dit sys-
teem beschikt onder meer over een daglichtafhan-
kelijke regeling op alle kantoorverlichting en een 
afwezigheidsmelder. Andere energie besparende 
maatregelen zijn het standaard dubbelzijdig printen 
en het follow-me printingsysteem. Daarnaast past 
Capgemini een breed scala aan energiebesparende 
maatregelen toe, waaronder de genoemde dag-
lichtregulering en afwezigheidsmelders, warmte-
pompen en ondergrondse waterbassins voor het 
verwarmen dan wel koelen van de gebouwen. 
Capgemini kiest met ingang van 2008 voor 
groene stroom. Oude apparatuur wordt via IT 
Broker SISO afgestoten. Voor deze partner is 
gekozen omdat deze leverancier handelt met  
respect voor het milieu en omdat door 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 gege-
vens ontdaan of vernietigd. 

Afvalmanagement
Capgemini streeft een milieuvriendelijke verwer-
king van afval na. Afval wordt zo veel mogelijk 
gerecycled, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
voorzieningen om afval gescheiden  te verzamelen. 
Zo staan er in alle facility corners speciale bakken 
voor de plastic koffiebekertjes. Het plastic dat op 
deze manier wordt ingezameld, wordt gebruikt 

Het Nieuwe Rijden:  
besparen op brandstof
In navolging van de  ‘hybridetest-
dagen’ van 2006 vond in april van 
2007 de BOBdag plaats: Besparen 
Op Brand stof. Enkele tientallen col-
lega’s hebben van deze proefritdag 
gebruikgemaakt. Tijdens een 
instruc tiesessie van een uur werd 
twee keer dezelfde route afgelegd. 
De eerste keer op de normale 
manier. De tweede rit met instruc-
teur op de manier van ‘Het Nieuwe 
Rijden’. In beide gevallen werd zowel 
de gemiddelde snelheid als het 
gemiddelde verbruik vastgelegd.  
De statistieken leverden aan het 
eind van de dag een opvallend beeld 
op. De gemiddelde snelheid lag in de 
tweede rit maar liefst 13% hoger en 
het brandstofverbruik 20% lager. 
Kortom: Het besparingspotentieel 
aan CO2-uitstoot en kosten is 
enorm! Tijdens de proefritdag was 
het ook mogelijk om van een ergo-
noom uitleg te krijgen over het opti- 
 maal instellen van je autostoel. 
Vanaf eind april wordt elke lease-
autorijder geïnformeerd over zijn of 
haar gerealiseerde brandstofver-
bruik in verhouding tot het normver-
bruik. Een mooie manier om het 
bewustzijn rondom het eigen rijge-
drag te verhogen. De boodschap 
blijft BOB!
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om kunststof tuinmeubilair van te maken. De  
plastic bekertjes die niet in deze bakken terecht-
komen worden volledig verbrand.

Zakelijk reizen
Capgemini wil de nadelige effecten van zakelijk 
reizen op het milieu zo veel mogelijk beperken. 
Dit wordt ondersteund door het aanbieden van 
faciliteiten waarmee medewerkers productiever 
kunnen (samen)werken en minder tijd kwijt     zijn 
 aan reizen. Denk daarbij aan de cPorts – een 
geavanceerde vorm van videoconferencing – en 
MeetingPlace, een faciliteit voor teleconferencing. 
In cPorts vindt oogcontact plaats tussen de  
verschillende deelnemers aan een vergadering. 
Omdat de teamleden elkaar de hele tijd zien, 
vormt hun non-verbale gedrag een wezenlijk 
onderdeel van het succes van de vergadering. 
Video- en teleconference faciliteiten zijn behoor-
lijk ingeburgerd, zoals blijkt uit het feit dat 
gemiddeld zeven uur per dag gebruikgemaakt 
wordt van cPorts en gemiddeld per maand ruim 
vierhonderd conference calls (dat is meer dan 
twintig per dag) worden gehouden. Daarnaast 
zijn er mogelijkheden om virtueel of flexibel te 
werken. Regelingen die mobiliteit van medewer-
kers moeten bevorderen zijn flexibele werktijden 
en flexibiliteit qua plaats waar de werkzaamhe-
den worden verricht. Dit kan zijn op locatie(s) 
van de opdrachtgever, de werkgever en/of thuis. 
Naast de kantoorpanden in Utrecht (Papendorp, 
Rijnsweerd) zijn er regiovestigingen in Heerlen 
en Amsterdam. In situaties van excessieve reis-
tijden kan de medewerker ook kiezen voor over-
nachting in de buurt van de opdrachtgever. In 
alle gevallen geldt dat afspraken worden gemaakt 
in overleg met de werkgever en opdrachtgever. 
Als derde oplossing wordt reizen met het open-
baar vervoer gestimuleerd. Na een succesvolle 
pilot in 2006 is de NS-Business Card in 2007 als 
vast onderdeel toegevoegd aan de arbeidsvoor-
waarden. Medewerkers kunnen zo hun (reis)tijd 
beter en effectiever besteden, terwijl er minder 
CO2 wordt geproduceerd.  

Dit laatste wordt eveneens gestimuleerd door 
auto’s met het ABC-keurmerk financieel aantrek-
kelijk te maken, door aantrekkelijke aanbiedin-
gen rondom hybride auto’s en door te werken 
aan bewust rijgedrag. Medewerkers zonder mobili-
teitsvergoeding krijgen de kosten van openbaar 
vervoer al jaren vergoed en kunnen eveneens  
fiscaal vriendelijk een fiets aanschaffen. 

NS-Business Card wordt vervolgd
In januari 2006 is gestart met de pilot 
NS-Business Card. De pilot heeft 
overwegend positieve reacties van 
medewerkers opgeleverd. Het rap-
portcijfer voor de trein steeg van een 
6,3 naar een 6,9 (gelijk aan het rap-
portcijfer voor de auto). Reden 
genoeg voor de directie van 
Capgemini om de NS-Business Card 
vast onderdeel te maken van de 
arbeidsvoorwaarden in 2007. De NS 
heeft de services bij de NS-Business 
Card uitgebreid met Hotspots bij-
voorbeeld voor het synchroniseren 
van e-mail en de OV-fiets. 
Capgemini vindt deze uitbreiding 
een goede ontwikkeling van de ser-
vice en draait momenteel proef met 
deze services onder NS-Business-
Cardgebruikers. Voorwaarde voor 
het gebruik van de NS-Business 
Card is dat de leaseauto stilstaat. 
Door gerichte communicatie en 
acties wordt het gebruik van de 
NS-Business Card gestimuleerd.



Medewerkers in actie 
voor maatschappelijke 
projecten

5

“ Maatschappelijke betrokkenheid is  
een belangrijke en zinvolle aanvulling  
op het werken bij Capgemini.”
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Medewerkers in actie 
voor maatschappelijke 
projecten

5

In 2007 hebben veel medewerkers zich belangeloos en met veel energie ingezet  
voor een uiteenlopende reeks van maatschappelijke doelen en projecten. 

In sommige gevallen gaat het om fondsenwerving of vrijwilligerswerk. In andere 
gevallen wordt vakmatige kennis en ervaring ingezet om maatschappelijke projecten 
te ondersteunen. Het initiatief hiervoor ligt doorgaans bij de medewerkers zelf, waarbij 
Capgemini aanvullende ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld door financiële middelen of 
gespecialiseerde kennis ter beschikking te stellen. In dit verslag staan enkele van de 
talloze voorbeelden.
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Een dag vol aandacht en plezier
In oktober 2007 is door vijftig vrijwil-
ligers van Capgemini in samenwerking 
met Netcare4kids een onver getelijke 
dag met outdoor activiteiten georgani-
seerd voor tweehonderd kinderen. 
Deze kinderen hebben thuis allemaal 
een ziek of gehandicapt familielid. Doel 
van de actie was om deze kinderen een 
dag lang alle aandacht te geven die ze 
thuis door omstandigheden vaak 
tekortkomen en om vooral heel veel 
plezier te hebben met z’n allen. Voor de 
medewerkers van Capgemini was het 
een leerzaam project, omdat ze de 
kans kregen taken uit te voeren die ze 
normaliter niet in een klantproject uit-
voeren. Door een goede samen werking 
werd rondom de thema’s jamboree en 
vijfkamp een fantastische dag neer-
gezet. De jamboree had als doel om 
elkaar te leren kennen door samen hut-
ten te bouwen. De vijfkamp bestond uit 
hindernisbanen, water spelletjes en 
touwtrekken.

RopaRun tegen kanker
RopaRun is een jaarlijkse non-stop-
estafetteloop van Parijs naar 
Rotterdam. Het is de langste estafette-
loop ter wereld. Het belangrijkste doel 
van deze sponsorloop is geld in te 
zamelen om het leven van vaak jonge 
kanker patiënten te helpen verbeteren. 
Denk hierbij aan verpleeghuizen inge-
richt als huiskamers, waar  patiënten 
samen met hun familie hun ziekteperi-
ode kunnen doorbrengen. Maar ook 
aan hoofdhuidkoelers voor ziekenhui-
zen, die de haaruitval bij chemokuren 
tegengaan, wat de psychische last 
voor de patiënt enigszins verlicht. 
Capgemini heeft in het pinksterweek-
end van 2007 voor de vierde achtereen-
volgende keer mee gedaan aan de 
RopaRun. Zoals ieder jaar was de uit-
daging om zowel een sportieve als een 
charitatieve top prestatie neer te zetten. 
Er werden meerdere trainingsavonden 
georganiseerd onder begeleiding van 
zeer ervaren lopers. In april hielden de 
RopaRunners een estafette om alvast 
een start te maken met het inzamelen 
van geld voor het goede doel. 
Daarnaast werden RopaRunloten ver-
kocht aan Capgemini-collega’s. Op 26 
mei startten twee teams met in totaal 
zestien lopers, twaalf fietsers, zes 
fysiotherapeuten, vier koks en zes 
chauffeurs aan de ruim 533 kilometer. 
Sodexo was verantwoordelijk voor het 
leveren van eten en drinken. Het was 
niet alleen een fantastische ervaring 
voor de deelnemers, in totaal werd ook 
een flinke donatie bij elkaar gelopen!
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Radio 3FM Serious Request  
voor schoon water
3FM Serious Request stond in 2007 in 
het teken van water. Schoon water is 
van levensbelang, maar voor ruim  
een miljard mensen ter wereld niet 
vanzelfsprekend. Jaarlijks overlijden 
1,8 miljoen mensen door gebrek aan 
schoon water. Begin 2007 benaderden 
3FM en het Nederlandse Rode Kruis  
de directie van Capgemini met het  
verzoek om een bijdrage te leveren  
aan Serious Request (SR) 2007. Naast 
financiële ondersteuning leek samen-
werking vooral interessant vanwege 
het grote netwerk dat Capgemini heeft. 
In een brainstormsessie bij innovateNL 
(onderdeel van de Capgemini Design 
Centers) is met 25 creatieve breinen 
van het Rode Kruis, 3FM en Capgemini 
gewerkt aan het genereren van ideeën, 
waarmee SR in 2007  10 miljoen zou 
kunnen realiseren. Deze opbrengst zou 
een verdubbeling zijn ten opzichte van 
2006. Het resultaat van deze brain-
storm was een verzameling van tien-
tallen kritieke succesfactoren en ruim 
150 ideeën die konden bijdragen aan 
het verwezenlijken van de ambitie. 
Daarnaast heeft Capgemini een inno-
vatieve website gebouwd waar, naast 
het aanvragen van een plaatje, bezoe-
kers met behulp van Google Maps hun 
aanvraag konden terugzien. Ook wer-
den de namen van aanvragers in beeld 
gebracht en konden mensen gebruik-
maken van YouTube, sms en msn om 
op de hoogte te blijven van deze actie.

Computeronderwijs voor lokale 
geestelijke gezondheidszorg
Binnen Capgemini is een informeel 
netwerk van medewerkers actief  
onder de naam ’De Brug’. Dit netwerk 
ondersteunt op lokaal niveau verschil-
lende organisaties die zich bezig-
houden met vrijwilligerswerk. Samen 
met Altrecht, een instelling voor gees-
telijke gezondheidszorg, heeft De Brug 
in 2007 verschillende workshops geor-
ganiseerd rondom computer gebruik 
voor mensen met psychische klachten. 
De behandelde thema’s zijn meestal 
laagdrempelig, praktisch en niet (erg) 
technisch. Voorbeelden van onderwer-
pen zijn Hyves, budgetteren met Excel, 
internetbankieren, veiligheid op inter-
net, Google Earth, webpagina/weblog 
maken, verfijnd zoeken op internet en 
digitale fotografie. Capgemini-mede-
wer kers treden hierbij op als docent.



Op zoek naar duurzame 
toegevoegde waarde, 
met en voor klanten

6

“ De vraag is in hoeverre we extra geld  
en energie moeten steken in traditionele  
oplossingen als extra wegen.”
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Capgemini ziet duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
niet alleen als een interne aangelegenheid.

Wij streven ook naar duurzame toegevoegde waarde voor onze klanten. Dat doen  
we door diepgaand met hen in gesprek te gaan en feedback serieus te nemen,  
door onze onderscheidende manier van samenwerken en door te streven naar het 
waarmaken van klantverwachtingen, die wij stelselmatig kwantificeren en periodiek 
meten en publiceren. Deze ambitie vinden we onder andere terug in de onderzoeken 
die wij uitvoeren, de events die wij organiseren en de projecten die wij met en voor 
klanten uitvoeren.

Op zoek naar duurzame 
toegevoegde waarde, 
met en voor klanten

6
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Eco is hot, Trends in Retail 
Geen enkel segment binnen de retail 
ontkomt aan de steeds sterkere behoefte 
van de consument om ‘groen’ en ver-
antwoord te willen zijn. Toch blijkt de 
‘ecotrend’ vooral een mode thema en is 
er volop sprake van conflicterend 
gedrag. Dit zijn enkele conclusies uit 
het onderzoek ‘Trends in Retail: (Re-) 
Connect the Consumer’, dat in 2007 
voor de zesde keer werd uitgevoerd 
door Capgemini, in samenwerking met 
TNS NIPO. Het Trends in Retail-onder-
zoek wijst uit dat de consument beseft 
dat het ‘point of no return’ bereikt is. 
De consument is gealarmeerd en 
bereid te handelen om global warming 
en de uitstoot van CO2 en fijnstof tegen 
te gaan. De effecten van deze bewust-
wording zijn duidelijk waarneembaar in 
de retail. Milieu vriendelijke producten 
worden in snel tempo ontwikkeld, 
managers Milieu zaken worden aange-
steld en gehaakte kleding en andere 
verantwoorde weefsels zijn niet langer 
alternatief maar juist modieus.   

Trends in Mobiliteit 
Capgemini heeft in samenwerking   
met TNS NIPO in 2007 het onderzoek 
‘Trends in Mobiliteit’ uitgevoerd. 
‘Trends in Mobiliteit’ gaat in op de ver-
keersbehoefte in de komende tien tot 
twintig jaar en het overheidsbeleid op 
dit gebied. Doel is de maatregelen en 
mogelijkheden die Nederland op het 
gebied van mobiliteit ter beschikking 
staan en de effecten daarvan, vanuit 
een meer bedrijfskundig perspectief te 
beoordelen. Een van de belangrijkste 
uitkomsten van ‘Trends in Mobiliteit’ 
betreft de minimale benutting van de 
vervoerscapaciteit in Nederland. Op 
basis van de berekening van de Bruto 

Nationale Vervoerscapaciteit (BNV),  
het totaal van de vervoerscapaciteiten 
van de Nederlandse vervoersinfra-
structuren en de benutting daarvan, 
blijkt dat Nederland slechts 1,2% van 
deze capaciteit gebruikt. Het roept de 
vraag op in hoeverre we extra geld en 
energie moeten steken in traditionele 
oplossingen als extra wegen. 
 Capgemini is eerder voorstander van 
een betere benutting van de bestaande 
capaciteit, waardoor piekbelasting   
kan worden afgevlakt. Ook andere 
oplossingen, zoals de kilometerheffing 
en het promoten van openbaar vervoer 
worden in het onderzoeksrapport 
onder de loep genomen. Capgemini 
pleit in het rapport voor meer dynami-
sche oplossingen en meer aandacht 
voor het beter en/of evenwichtiger 
benutten van de bestaande capaciteit. 
Uit het onderzoek blijkt dat er veel 
animo bestaat voor moderne werk-
vormen, zoals thuis- en telewerken en 
gesubsidieerd verhuizen naar plekken 
dichterbij het werk. Mentaliteits-
verandering en het doorbreken van  
traditionele patronen bij organisaties 
en personeel lijken kortom een belang-
rijke eerste stap in de oplossing van 
het mobiliteitsprobleem in Nederland.   
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Biovision-congres 
In 2007 faciliteerde Capgemini voor de 
vijfde maal het Biovision-congres. 
Biovision richt zich op de life-sciences-
markt, een sector waarin Capgemini  
al jaren wereldwijd een sterke markt-
positie heeft. Ruim 1.600 deelnemers 
kwamen in Lyon drie dagen bij elkaar 
rond drie grote thema’s: Food for the 
future, Environment en Health.  
De drie thema’s, voortkomende uit de 
Millennium Development Goals, werden 
in bijeenkomsten van honderd tot drie-
honderd vertegenwoordigers vanuit 
 industrie, overheden, wetenschap en 
NGO’s uitgewerkt en in een boekje aan 
alle deelnemers uitgedeeld. ‘Food for 
the future’ gaat over het verbeteren 
van de voedselproductie, zodat in 2050 
voorzien kan worden in de wereldwijde 
behoefte. Binnen het thema 
‘Environment’ komt aan de orde hoe op 
een zorgvuldiger manier om te gaan 
met energie en water, wetende dat hier 
grote tekorten dreigen te ontstaan.  
Ten aanzien van ‘Health’ gaat het 
vooral over het effectiever krijgen van 
immunisatieprogramma’s en de gezond-
heidszorg in arme landen meer toegan-
kelijk maken voor iedereen.  
In alle gevallen is samenwerking van 
alle partijen hard nodig in een tijd van 
wereldwijde bevolkingsaanwas en 
welvaartsstijging.  

Training, styling en pech onderweg  
In juni 2007 hebben enkele sectoren 
gezamenlijk een secretaresse-event 
georganiseerd voor de secretaresses 
van onze klanten en van Capgemini 
zelf. Het doel van de dag was om een 
positieve bijdrage te leveren aan de 
samenwerking tussen Capgemini en 
zijn klanten door de relatie tussen de 
secretaresses onderling te versterken. 
Bovendien was de dag bedoeld als 
blijk van waardering voor de bijdrage 
van al deze secretaresses aan de 
onderlinge samenwerking. De middag 
begon met een interactieve training, 
verzorgd door Capgemini Academy, 
met als thema ‘kunnen, durven en  
willen beïnvloeden’. De persoonlijke 
eigenschappen van deelneemsters 
werden op scherp gezet en er werden 
tips gegeven over hoe ieders talenten 
ingezet kunnen worden tijdens het 
werk. De workshop ‘pech onderweg’, 
verzorgd door Innovam, voorzag de 
dames van technische kennis over 
auto’s. Tot de stof behoorde wat je 
moet doen bij een lekke band, hoe je 
olie ververst en wat ABS is. Uiteraard 
bleef het niet bij de theorie en moesten 
de dames ook zelf onder de motorkap 
aan de slag. Het programma eindigde 
met een ‘Passion for fashion’-work-
shop van Dyanne Beekman, waarin de 
dames leerden hun pluspunten te 
benutten en minpunten te camoufleren. 



Gezondheid in 
beweging7
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“ Capgemini hecht veel waarde aan  
gezondheid en work-life balance.”
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Gezondheid leeft binnen Capgemini.

Dat is de belangrijkste conclusie na een jaar waarin het verzuim is gestabiliseerd 
en veel aandacht en energie is uitgegaan naar het stimuleren van gezond (werk)-
gedrag en het creëren van gezonde arbeidsomstandigheden. 

Gezondheid in 
beweging7

49
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“We zien dit terug in de grotere tevredenheid van 
medewerkers ten aanzien van arbeidsomstandig-
heden.”, aldus Annelies Hermens, manager 
gezondheid, diversiteit en mvo bij Capgemini. 
“Deze hoge score steekt zelfs positief af ten 
opzichte van de Nationale Tevredenheidsindex. 
Het is ook merkbaar in de dialoog met managers. 
Een goede relatie met medewerkers, waarin aan-
dacht is voor leef- en werkstijl, wordt steeds 
meer als cruciaal gezien in het voorkomen van 
klachten en verzuim. Tekenend is de significante 
stijging van de medewerkerstevredenheid over 
het wederzijdse respect tussen manager en 
medewerker. Er is duidelijk een gevoel bij de 
medewerker dat zaken die van belang zijn ook 
goed bespreekbaar zijn.” 

Continu ontwikkelen
Per 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandig-
hedenwet (Arbowet) gewijzigd. Minder regels, 
meer eigen verantwoordelijkheid vormen de  
kern van de verandering. “Toch kiest Capgemini 
ervoor om alle goede dingen te behouden, ook al 
zijn deze niet meer opgenomen in de Arbowet”, 
zegt Annelies Hermens. Een mooi voorbeeld is 
het arbeidsomstandighedenspreekuur. “Dat is in 
de Arbowet verdwenen, maar zeker niet bij 
Capgemini. Juist vanwege de preventieve werking. 
Daarnaast blijven we constant zoeken naar hoe 
het beter kan. Zo is er een WorkPace Light-versie 
uitgerold die medewerkers op een vriendelijke 
manier ondersteunt bij verantwoord computer-
gebruik. Dit programma attendeert medewerkers 
op het belang van een korte pauze zonder de 
computer te blokkeren.” Tijdens het kennis-
makingsprogramma voor nieuwe medewerkers 
wordt het belang van deze digitale ‘valhelm’ uit-
gebreid onderstreept. Onder meer door te wijzen 
op de eigen verantwoordelijkheid van de mede-
werker om zorgvuldig met de eigen gezondheid 
om te gaan en niet alleen taakgericht bezig te 
zijn. In de behoefte aan continue verbetering en 
ontwikkeling van het gezondheidsbeleid zoekt 
Capgemini actief naar samenwerking met andere 

partijen, klanten, leveranciers en universiteiten. 
Gezondheid blijkt een terrein waar organisaties 
graag van elkaar leren. Thema’s die hierin  
centraal staan zijn met name vitaliteit, work-life 
balance en flexibilisering. Annelies Hermens: 
“Het onderzoek naar flexibilisering van de arbeid 
en sociale zekerheid is een mooi voorbeeld van 
samen werking met de wetenschap.” De afgelopen  
jaren heeft al die aandacht voor gezondheid en 
verzuim een scala aan procedures en instru menten 
opgeleverd die waar nodig ingezet worden. “We 
hebben geconstateerd dat de toegankelijkheid 
van al die procedures en instrumenten ruimte 
biedt voor verbetering”, vertelt Annelies 
Hermens. “Capgemini wil daarom graag een 
arbocatalogus ontwikkelen. Dit is een praktisch 
‘receptenboek’ voor werk gever en werknemer, 
waarin alle procedures en instrumenten staan in 
het geval van bepaalde klachten en problemen.” 
In het najaar van 2007 is een vooronderzoek uit-
gevoerd naar de beste manier om een dergelijke 
catalogus te ontwik kelen en te implementeren. In 
2008 zal de arbocatalogus worden gerealiseerd. 

Verzuim
Capgemini voert al jaren met succes een eigen 
regiemodel. Manager en medewerker zijn samen 
verantwoordelijk voor de gezondheid en het ver-
zuim van de medewerker. Het verzuim protocol 
dat dit model ondersteunt, is afgelopen jaar op 
een essentieel punt gewijzigd volgens Annelies 
Hermens: “Waar voorheen een gang naar de 
bedrijfsarts na tien dagen verzuim nog een stan-
daardonderdeel was van het verzuimprotocol, 
hebben we in 2007 gekozen voor ‘vraaggestuurd 
werken’. Als een medewerker verzuimt, regelen 
manager en medewerker samen de re-integratie. 
Pas als zij hier samen niet helemaal uitkomen, 
bijvoorbeeld omdat er een vraag is over de 
belastbaarheid van de mede werker, wordt de 
bedrijfsarts door de manager ingeschakeld, altijd 
met een specifieke vraag. Hiermee komt de rol 
van de bedrijfsarts nadrukkelijker te liggen bij 
het adviseren van manager en medewerker.”  

In een jaar waarin het verzuimbeleid is verdwenen 
uit de Arbowet, heeft Capgemini fors geïnvesteerd 
om de hoofdrolspelers bij verzuimbegeleiding 
beter te ondersteunen. Deze investering heeft op 
twee manieren plaatsgevonden; door professio-
nali sering van het casemanagement en door de 
implementatie van een eigen verzuimsysteem. 
Met de implementatie van Humannet, het nieu-
we verzuimsysteem, heeft Capgemini niet alleen 
een stap gezet naar onafhankelijkheid in de ver-
zuimregistratie, maar ook in de actieve signale-
ring en begeleiding van managers en casemana-
gers bij verzuim. Met CZ zijn we dit jaar aan - 
vullend op de collectieve zorgverzekering een 
servicecontract aangegaan. Dit contract behelst 
ondersteuning van de casemanagers door een 
zorgmakelaar op het gebied van het inzetten van 
reguliere en arbeidsgerelateerde zorg, wachtlijst-
bemiddeling, advies ten aanzien van de financie-
ring van interventies (ontdubbelen van kosten), 
maar ook het snel zoeken van adequate hulp – 
zoals thuiszorg en kinderopvang – als zich on -
ver wachte situaties voordoen bij een medewerker 
thuis. Aan de preventiekant stelt CZ binnen het 
servicecontract een budget beschikbaar voor ini-
tiatieven die Capgemini samen met CZ opzet, 
zoals de fitcoach-pilot.

Flexibilisering van de arbeid en 
 sociale zekerheid
Capgemini heeft zijn medewerking 
toegezegd aan een promotieonder-
zoek van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam naar de veranderingen in 
het Nederlandse arbeidsbestel en de 
gevolgen voor het stelsel van sociale 
zekerheid. Het onderzoek is erop 
gericht, om inzicht te krijgen in wat 
flexibilisering van de arbeidsmarkt 
voor mensen betekent en welke 
behoeften er bestaan ten aanzien 
van sociale zekerheid. 
Voor Capgemini is dit onderzoek
interessant, om inzicht te krijgen in 
de behoefte van medewerkers ten 
aanzien van flexibilisering van de 
arbeid en de mogelijke consequen-
ties daarvan op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden. De eerste 
resultaten van het onderzoek worden 
in het voorjaar van 2008 verwacht.

SMART managen van 7 tot 7
In navolging van ‘Samen betaald 
werken’, een work-life-balance- 
training voor medewerkers, heeft 
het Instituut Werk en Stress in 
samenwerking met Capgemini een 
cursus ontwikkeld specifiek voor 
managers. Deze cursus, ‘SMART 
managen van 7 tot 7’, is bedoeld  
om de thuis-werkinteractie te verbe-
teren. Het uiteindelijke doel is meer 
vitaliteit en plezier in werk en leven 
te brengen. Capgemini hecht veel 
waarde aan de work-life- integratie. 
Dit onderwerp wordt vooral bespro-
ken in de discussie tussen manager 
en medewerker. Ze moeten elkaar 
dan wel kunnen begrijpen en de 
manager moet het thema dus op  
een goede manier kunnen bespreken 
met de mede werker. Vanuit 
Capgemini zijn twee groepen  
managers naar de training geweest. 
Duidelijk is geworden dat Capgemini 
niet zozeer de arbeidsvoorwaarden 
aan moet passen, maar de manier 
waarop daarmee wordt omgegaan.
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Ergonomisch verantwoord werken
In de periode van september tot en 
met december 2007 zijn vrijwel alle 
werkplekken binnen Capgemini, 
zowel op Papendorp als op de 
Daltonlaan, vervangen door nieuw 
meubilair. Alle bureaus zijn nu een-
voudig in hoogte verstelbaar en de 
nieuwe bureau stoelen voldoen aan 
de laatste wet- en regelgeving. Bij 
de vervanging is ook gekeken naar 
een ergonomisch verantwoorde 
opstelling van de bureaus. Ten slotte 
zijn de mede werkers direct na de ver-
vanging van hun werkplek geï  n-
strueerd door de ergocoaches van 
Capgemini over de instelmogelijk-
heden van het nieuwe meubilair. 
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MS Footscan: Marketing Strategy 
promoot verantwoord sporten
In april 2007 vond een bijzonder 
sportevenement plaats: de MS  
 Foot scan, georganiseerd door het  
cluster Marketing Strategy (MS) van 
 Capgemini in samenwerking met de 
manager Gezondheid, Adidas en 
MedicInfo. De MS Footscan had een 
tweeledig doel. Marketing Strategy 
wilde allereerst de interne naams-
bekendheid vergroten en duidelijk 
maken wat zij voor klanten kunnen 
betekenen. Het tweede doel was 
aandacht geven aan het thema 
 gezondheid binnen Capgemini. Ruim 
150 medewerkers namen deel aan  
de MS Footscan en ontvingen een 
professioneel hardloopschoenad-
vies. Hardlopen blijkt een veel beoe-
fende sport onder Capgemini-
medewerkers, getuige de belang - 
stelling om ook daadwerkelijk over 
te gaan tot de aanschaf van de 
geadviseerde hardloopschoenen. 
Daarnaast maakten 110 medewer-
kers van de gelegenheid gebruik om 
een healthcheck door MedicInfo te 
laten uitvoeren.

Fitcoach: een nieuw beweegconcept
Naast de bestaande bedrijfsfitness-
afspraken is Capgemini in oktober 
2007 een pilot gestart met het fit-
coachconcept van MedicInfo. Het 
fitcoachconcept houdt in dat een 
medewerker thuis kan sporten, op 
een fitness apparaat naar keuze.  
De bewegingsdeskundige van 
MedicInfo stelt een persoonlijk trai-
ningsschema voor de medewerker 
op en begeleidt de medewerker bij 
het sporten. Het trainingsschema is 
afgestemd op de persoonlijke doel-
stellingen van de medewerker (meer 
conditie, afvallen, spierkracht, et 
cetera). Op een speciale website kan 
de medewerker zijn of haar vorde-
ringen bijhouden en allerhande 
informatie over ‘gezonde’ onderwer-
pen vinden. Na een selectietraject 
op basis van motivatie zijn veertig 
medewerkers gestart met fitcoach 
en tien medewerkers met e-fitcoach. 
Bij e-fitcoach beoefent de medewer-
ker een ‘eigen’ sport, zoals hardlopen  
waarbij MedicInfo de begeleiding 
verzorgt in de vorm van een trainings-
schema en het gebruik van de web-
site. De pilot loopt door tot april 
2008.



Capgemini versterkt  
opnieuw werkgeversimago 
op de arbeidsmarkt
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“ Gelukkig hoef je niet overal talent voor  
te hebben om bij Capgemini te werken.”
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Capgemini versterkt 
opnieuw werkgeversimago 
op de arbeidsmarkt

8

Het werven, selecteren en behouden van topprofessionals draagt voor een 
belangrijk deel bij aan een succesvolle groei van Capgemini.

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidde in 2007 onder meer tot de 
effectieve inzet van nieuwe wervingskanalen en een sterke focus op het verder 
versterken van een consistent en duurzaam werkgeversimago.
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Capgemini: een aantrekkelijke werk-
gever op meerdere fronten
Is Capgemini een aantrekkelijke  
plek om te werken? Bij de keuze  
en voorkeuren voor een werkgever 
van jonge afgestudeerden en meer 
ervaren professionals speelt imago, 
naast andere factoren, een belang-
rijke rol. In 2007 versterkte 
Capgemini zijn imago bij zowel 
IT’ers als managementconsultants 
op verschillende fronten. In 
Nederland ontving Capgemini de 
Gouden Spreekbuis, een initiatief 
van Blauw Research. Deze prijs 
wordt toe gekend aan de werkgever 
die onder zijn doelgroep aantoon-
baar de grootste ontwikkeling heeft 
door gemaakt. Capgemini won de 
Gouden Spreekbuis in de categorie 
‘professionals’. Blauw Research 
baseert de nominaties en uit-
eindelijke winnaar op de resultaten 
uit de Imago Blauwdruk Arbeidsmarkt 
ICT 2007. Dit onderzoek meet de 
naamsbekendheid, het imago en de 
voorkeurspositie van werkgevers 
voor professionals en studenten.  
Uit het onderzoek blijkt Capgemini 
onder de ICT-professionals de 
bekendste ICT-werkgever. De erken-
ning dat een onderneming toppro-
fessionals herbergt, betekent door-
gaans een stevige steun in de rug 
voor het imago in de arbeidsmarkt 
en voor de aantrekkingskracht voor 
nieuw talent. Eind 2007 organiseerde 
het Britse weekblad Sunday Times 
in samenwerking met de branche-
vereniging Management 
Consultancies Association (MCA) de 
verkiezing van de ‘Consultant of the 
Year Awards’. Twee Capgemini- 
consultants vielen in de prijzen;  
respectievelijk als winnaar in de 

categorie ‘Performance Improvement 
Consultant of the Year’ en als runner-
up in de categorie ‘IT Consultant of the 
Year’.

Ook op het gebied van outsourcing 
wist Capgemini zich te profileren als 
een onderneming die veel talent in huis 
heeft. Zo rekende de Internationale 
Associatie van Outsourcing 
Professionals (IAOP) in 2007 
Outsourcing tot de op een na  beste 
serviceprovider wereldwijd, een stijging 
van drie plaatsen ten opzichte van 
2006. De gehanteerde beoordelings-
criteria zijn ‘opbrengst’, ‘groei’, ‘capa-
citeiten en training van medewerkers’ 
en ‘kwaliteit van dienstverlening’. De 
jury van de IAOP staat hoog aange-
schreven en de wereldwijde 
Outsourcing top 100 wordt dan ook 
gezien als de meest gerenommeerde 
verkiezing.

Onboarding in India
Een groep Nederlandse Young  
Professionals van Capgemini volgde 
een intensief ‘onboarding’-trainings-
programma in Mumbai, India.  
Capgemini Academy verzorgde de  
trainingen waar cultuurworkshops,  
met onder andere een citytour en  
cultuurdag in Mumbai onderdeel van 
uitmaakten. Belangrijk onderdeel van 
het gehele programma was integratie 
tussen Nederlandse en Indiase profes-
sionals en beide culturen. Het thema 
cultuurverschillen en  -overeenkomsten 
liep dan ook als een rode draad door 
het programma heen.

Recruitmentsite Capgemini  
stijgt naar eerste plaats
Capgemini heeft de beste recruitment-
site in de ICT-sector in 2007. Dit blijkt 
uit de ‘Nationale Monitor van de beste 
recruitmentsites 2007’. Ruim 300 
recruitmentsites (het ‘werken bij’- 
gedeelte van de bedrijvensite) zijn in 
dit onderzoek geanalyseerd met 
behulp van de Recruitmentsite Scan 
2.0, waarin ruim vijftig beoordelings-
criteria zijn opgenomen. De totaalscore 
die op basis van de beoordelings-
criteria wordt toegekend aan een 
recruitmentsite, wordt omgezet in een 
rapportcijfer. Capgemini heeft dit jaar 
het rapportcijfer 7,9 behaald en daar-
mee de eerste plaats. In 2006 stond 
Capgemini nog op een negende plaats.
 

Alle wervingsactiviteiten van Capgemini vallen 
onder de verantwoordelijkheid van Corporate 
Recruitment, dat zich richt op de werving van 
jonge, pas afgestudeerde talenten (Young 
Professionals) en ervaren consultants (Senior 
Professionals). Naast een team van recruiters en 
recruitment-officemedewerkers, bestaat 
Corporate Recruitment van Capgemini uit een 
stagebureau, een afdeling arbeidsmarktcommuni-
catie en een nieuw onderdeel e-recruitment. De 
toegenomen krapte op de arbeidsmarkt zette in 
2007 extra druk op de werving van manage-
mentconsultants en IT’ers. De doelstelling om in 
2007 zo’n 800 nieuwe medewerkers te werven is 
ruimschoots behaald. “Om onze doelstellingen te 
behalen hebben we ons in 2007 heel consequent 
op een aantal speerpunten gericht”, vertelt 
Yvonne Ooms, manager Corporate Recruitment. 
“We hebben in 2007 een team in het leven 
geroepen dat zich actief richt op jobsites en com-
munity’s en we hebben het stagebureau verder 
geprofessionaliseerd. Verder hebben we in de 
werving extra aandacht besteed aan de vraag hoe 
we nog beter interessante doelgroepen als vrouwen 
en allochtonen kunnen aanspreken. Ten slotte 
hebben we met veel succes eigen medewerkers 
ingezet om nieuwe collega’s te werven.”

Nieuwe wervingskanalen
Naast bestaande wervingskanalen, waaronder 
beurzen, banenmarkten, wervingsbureaus en 
werving via eigen medewerkers, startte 
 Capgemini in 2007 met een nieuw wervings-
kanaal: e-recruitment. Yvonne Ooms: “Dit team 
maakt gebruik van vacatureplaatsingen op het 
web, bannering en het actief zoeken van 
geschikte kandidaten in cv-databases van job-
sites. E-recruiters benaderen kandidaten met de 
meest interessante cv’s.” In 2007 werd het halver-
wege 2006 opgerichte stagebureau verder gepro-
fessionaliseerd. Volgens Yvonne Ooms is de uit-
daging vooral om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen: “De focus ligt daarbij op kandidaten die 
binnenkort afstuderen aan een hbo of 

universiteit. Zij kunnen na hun stage vaak direct 
doorstromen als Young Professional.” De profes-
sionalisering van het stagebureau leidde onder 
meer tot het actief benaderen van universiteiten 
en hbo-instellingen om Capgemini meer bekend-
heid te geven als bedrijf waar je kunt afstuderen. 
Verder is het initiatief genomen om vanuit 
Capgemini gastcolleges te organiseren. Andere 
werkzaamheden bestaan uit het werven en selec-
teren van geschikte kandidaten voor afstudeerop-
drachten bij Capgemini en het inventariseren van 
de behoeften en mogelijk heden vanuit de organi-
satie. www.hoegoedbenjijbezig.nl werd in de 
zomer van 2007 gelanceerd. Door middel van 
een teasercampagne op de radio en in relevante 
dag- en vakbladen werden potentiële kandidaten 
naar de website geleid. Daarnaast werden enkele 
kleinschalige evenementen georganiseerd, waar-
onder bezoeken aan het hbo-I event, technische 
universiteiten, Nyenrode en de Finance 
Consulting Days in Les Fontaines, de universiteit 
van Capgemini in Frankrijk. Hiervoor werd een 
exclusieve business course aangeboden aan  
35 streng geselecteerde en bijna afgestudeerde  
studenten met een financiële afstudeerrichting. 
Dit gebeurde onder begeleiding van enkele  
 ervaren consultants en managers van 
Capgemini. Gedurende twee dagen kregen de 
studenten enkele tools en skills aangereikt die 
startende managementconsultants bij Capgemini 
ook  
krijgen. Deze konden zij direct toepassen op een 
case die als een rode draad door de beide dagen 
heen liep. Werving mikt niet alleen op nieuwe 
medewerkers, maar ook op oud-medewerkers. 
Zo is onderzoek gedaan naar de vertrekredenen 
van uitstromende mede werkers. Enkele oud-col-
lega’s werden aangeschreven onder het motto ‘Is 
het gras elders groener of is het toch blauw?’ Dit 
heeft geresulteerd in diverse gesprekken over een 
mogelijke terugkeer naar Capgemini. Een zeer 
effectief wervingskanaal is de werving via eigen 
medewerkers. In 2007 werden in dit kader met 
veel succes diverse activiteiten en campagnes 
opgezet. 

Outsourcing introduceerde een website waarop 
medewerkers, naast de reguliere wervingsbonus, 
kunnen sparen voor cadeaus of bijzondere  
activiteiten. Ook een speciale BBQ, waarbij 
Outsourcing-medewerkers kennissen, ex- 
collega’s of voormalige studiegenoten als intro-
ducé konden meenemen om hen op informele 
wijze de sfeer bij Capgemini te laten ‘proeven’, 
was een groot succes. Onder de noemer 
‘Destination Capgemini’ waren iets meer  dan 
vierhonderd deelnemers aanwezig om 
Capgemini te beleven met als thema ‘Talent en 
reizen’. Jonge medewerkers konden hun vrienden, 
kennissen en oud-studiegenoten uitnodigen om 
hen op een informele en onconventionele manier 
kennis te laten maken met Capgemini. Yvonne 
Ooms: “Dit was niet alleen succesvol voor de 
werving, maar ook een goed idee vanwege 
diverse achterliggende doelstel lingen, zoals trots, 
behoud en betrokkenheid van onze Young 
Professionals.”

Imago versterkt
Begin 2007 besteedde het NOS Journaal aan-
dacht aan de krapte op de arbeidsmarkt in de 
ICT-branche onder de noemer ‘De moderne, 
hoogopgeleide werknemer wil BOFFEN’. Hieruit 
kwam naar voren dat vooral ‘betekenis, ontplooi-
ing en fun’ doorslaggevende factoren zijn voor 
werkzoekenden. Enkele geïnterviewde 
Capgemini-medewerkers beaamden het belang 
van deze factoren, die ook bij Capgemini een 
belangrijke rol spelen. “De cijfers wijzen uit dat 
we in de pas lopen met onze arbeidsvoorwaar-
den in vergelijking met concurrerende bedrijven”, 
zegt Yvonne Ooms. “Wel besteden we meer aan-
dacht aan de ontwikkeling van nieuwe medewer-
kers en is er veel flexibiliteit in de loopbaanpa-
den. Ook fun is heel herkenbaar voor iedereen 
die bij of met Capgemini werkt. Het is niet voor 
niets een van onze cultuurwaarden. Onze kracht 
is dat ons imago in de markt heel consistent is 
met wie we werkelijk zijn. Als ik vooruitkijk naar 
2008 wil ik een nog meer diverse doelgroep aan-
spreken. Ook gaan we actief de latent zoekende 
Senior Professionals benaderen via gerichte on- 
en offlineacties.”



Onze cultuurwaarden9
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“ We zijn er trots op dat we ook  
echt zijn wie we willen zijn.”
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Onze cultuurwaarden9

In de 24-uurs economie, waarin nieuwe ideeën binnen enkele seconden kunnen 
worden gegenereerd en geëxporteerd, moeten we snel kunnen handelen.

Dit betekent op ieder gewenst moment met mensen contact kunnen leggen en kennis  
kunnen creëren, delen en hergebruiken. 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 succesvolle resultaten. De cultuur van 
Capgemini is gebaseerd op respect voor het individu, wederzijdse ondersteuning 
tussen collega’s en echte samenwerking.
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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 ondernemen, 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 wijsheid blijkt een moedige 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 waarborgen van totale open-
heid tussen mensen in de onderneming en een 
zo vrij mogelijke stroom van informatie en 
ideeën.

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

Teamgeest
Teamgeest staat voor solidariteit, vriendschap, 
loyaliteit, transparantie. Deze solidariteit, noodza-
kelijk om efficiënt samen te werken met cliënten, 
houdt ook genereus gedrag in en het delen van de 
vruchten van gezamenlijke arbeid.

Eenvoud
Eenvoud is het tegenovergestelde van pretenties, 
arrogantie en vertoon. Eenvoud betekent beschei-
denheid, 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 top-
kwaliteit. Het plezier bij Capgemini is ook een 
speciaal gevoel voor omgang met elkaar, het 
samen goed hebben.
 



Cijfers10
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“ Aantoonbare toegevoegde waarde creëert  
vrijheid in het ondernemerschap van klanten.” 
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Capgemini in cijfers

Het sociaal beleid van Capgemini kenmerkt zich als professioneel, duurzaam en  
een tikje eigenwijs. Onze aanpak en successen van het afgelopen jaar zijn in de 
hoofdstukken hiervoor beschreven. De cijfers in dit hoofdstuk weerspiegelen het 
succes van dit beleid.

Cijfers10
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Organisatie Organisatie

Medewerkers in dienst
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Gebruik flexkeuzes (aantallen medewerkers)
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Certificering 2007
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Auto’s per 31 december 2007

Medewerkers met leaseauto 3.553

ABC-auto’s: 70% van het totaal aantal auto’s

Hybrideauto’s: 79 en 41 in bestelling

Medewerkers met eigen vervoer (eigen auto of openbaar vervoer) 1.092

cPort (aantal video-conferencesessies) 2007
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Verbruik 2007

Energieverbruik totaal (kwh) 15.518.364
Papierafval (kg) 37.318
Overig afval (ton) 254,38

Mobiliteit en milieu
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Capgemini levert aan toon baar 
toe ge voegde waarde aan de 

prestaties en veranderingsprocessen van zijn 
klanten in een groot aantal branches. Dit 
gebeurt met een compleet en innovatief aanbod 
van consulting-, technology- en outsourcing-
diensten, die vrijheid creëren in het onder-
nemerschap van de klanten. Daarbij werkt 
Capgemini op een onderscheidende manier - 
the Collaborative Business Experience® - samen 
met zijn klanten aan het behalen van snellere 
en betere resultaten. 

Bovendien wordt gebruikgemaakt van het 
eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, 
met als doel de juiste resources op de juiste 
locatie tegen concurrerende prijzen te kunnen 
leveren. 
Capgemini heeft vestigingen in 36 landen en 
heeft wereldwijd ongeveer 83.000 mede  -
werkers in dienst. De organisatie realiseerde 
in 2007 een omzet van 8,7 miljard euro. 

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

            Over Capgemini

  Colofon
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