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the way we do it

Capgemini is bij uitstek een omgeving 
met marktgedreven vakmatige experts 
die de vrijheid voelen en nemen om 
stappen vooruit te maken. Stappen 
vooruit voor onze klanten en in onze 
eigen ontwikkeling. Daarbij onder-
scheiden wij ons in onze stijl van 
samenwerking. 
Professioneel… en een tikje eigenwijs.

Capgemini in Nederland is een speler 
met een grote diversiteit in expertise 
en een brede kennis van de specifieke 
kenmerken van de markten. De sfeer 
is die van een onderzoekende en 
innoverende organisatie met mensen 
die staan voor hun vak. De veelheid 
aan onderwerpen die bij onze profes-
sionals in de dagelijkse praktijk de 
revue passeren is daarbij indrukwek-
kend.

Niet alleen wordt onze kennis ge-
bruikt om voor klantspecifieke issues 
de beste resultaten te behalen, maar in 
toenemende mate ook voor maat-
schappelijke vraagstukken. Vrijwel al 
onze klanten zijn op de een of andere 
manier met onderwerpen als mobili-
teit en duurzaamheid bezig. Maat-
schappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen maakt al heel lang deel 
uit van wie we zijn en wat we doen. 
Het is tevens een thema dat steeds 
meer terugkomt in de dienstverlening 
naar onze klanten.

Door strategische visie en leiderschap 
te combineren met individuele betrok-
kenheid en passie bouwt Capgemini 
een sterk sociaal fundament onder de 
arbeidsvoorwaarden van Capgemini 
en de manier waarop wij invulling 
geven aan de relatie met onze omge-
ving.

Onze benadering van maatschappelijk 
verantwoord en duurzaam ondernemen 
is opgebouwd rondom zes strategische 
pijlers: leiderschap, medewerkers, 
klanten, maatschappij, leveranciers en 
businesspartners en omgeving. Deze 
thema’s omvatten alle aspecten van 
onze business en hebben elk eigen 
doelen en plannen. Om deze te reali-
seren maken wij gebruik van een 
groeiend netwerk van specialisten, 
waarbij samenwerking centraal staat.

Dit duurzaamheidverslag geeft per 
thema een overzicht van de ontwikke-
lingen in 2008, met de focus op onze 
manier van samenwerken en blikt 
vooruit op 2009. Wij zijn trots op de 
koers die we zijn ingeslagen en op wat 
we afgelopen jaar met zijn allen 
bereikt hebben. In dit verslag vind je 
een overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen.

Robert van Gasteren
Ton de Jong
Wim van der Kruijff
Onno van de Weteringh

Voorwoord
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Over Capgemini

Met een netwerk van inmiddels meer 
dan 90.000 medewerkers die wereld-
wijd opereren en gezamenlijk meer 
dan 100 talen spreken, is Capgemini 
wereldwijd marktleider in consulting, 
technology, outsourcing en local pro-
fessional services.

In Nederland werkten in 2008 zo’n 
5.000 mensen, verspreid over meerde-
re vestigingen. In december is dat 
aantal, met de overname van Business 
Application Services (BAS), uitgebreid 
met zo’n 2.200 medewerkers. Onze 
medewerkers komen uit 62 verschil-
lende landen.

De toenemende samenwerking met 
collega’s in en uit andere landen is 
typerend voor het afgelopen jaar. Zo 
werkten er in 2008 zo’n 400 collega’s 
uit India voor kortere of langere tijd 
in Nederland.

Werken voor Capgemini betekent 
daarmee werken in een multiculturele 
omgeving waarin flexibiliteit en denk-
vrijheid worden aangemoedigd. Deze 
brede diversiteit in achtergronden is 
de grootste kracht van Capgemini.

Onze missie: transformatie 

mogelijk maken

Transformatie staat hoog op de agen-
da van klanten en Capgemini. Niet als 
doel op zich, maar om meer vrijheid 
te creëren voor vernieuwing en inno-
vatie. Want vernieuwing leidt tot ver-
andering. En verandering is noodza-
kelijk om beter te kunnen presteren. 
Innovatie vormt daarmee een integraal 
onderdeel van elke serieuze transfor-
matie. Het is geen luxe, maar een 
absolute noodzaak om succesvol te 
worden en te blijven. Innovatie vraagt 
om visie, durf en ambitie, maar stelt 

vergaande samenwerking als voor-
waarde. Duurzame veranderingen 
bereik je niet alleen. Het is onze mis-
sie om klanten in staat te stellen om 
te transformeren en beter te presteren 
door nieuwe technologieën.

Onze visie: vrijheid mogelijk 

maken

Vrijheid creëren om buitengewone 
resultaten te behalen. Dat is wat 
Capgemini samen met zijn klanten wil 
bereiken. Vrijheid om zelf je eigen 
koers te bepalen met als ultiem doel 
om een betere, snellere en duurzame-
re transformatie neer te zetten.

Duurzame en resultaatgerichte 

samenwerking

Voor Capgemini is samenwerkings-
vermogen de belangrijkste onderschei-
dende factor. Klanten van Capgemini 
ervaren in de praktijk de samenwer-
king met Capgemini doorgaans als 
zeer intensief. Capgemini formuleert 
oplossingen vanuit klantperspectief, 
stelt zich op als co-ontwikkelaar en 
bedenkt, initieert en implementeert 
hiertoe innovatieve samenwerkings-
vormen. Capgemini noemt zijn 
manier van samenwerken 
Collaborative Business Experience™. 
Het is een concrete belofte waarbij 
beide partijen zich verbinden aan een 
goed resultaat.

In de campagne ‘Together. Free Your 
Energies’ die in 2008 van start is ge-
gaan speelt de Collaborative Business 
Experience opnieuw een belangrijke 
rol. Maar we gaan met deze campagne 
ook een stap verder. We brengen 
vooral onze visie ‘Vrijheid mogelijk 
maken’ naar voren. Samen met onze 
klanten stellen we hen in staat in vol-
ledige vrijheid te transformeren en 
steeds opnieuw de best denkbare 

Leiderschap en positionering
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resultaten te behalen. Deze campagne 
straalt daarom niet alleen uit wat ons 
onderscheidt, maar ook welke voor-
delen dit meebrengt voor onze klanten.

Professioneel, duurzaam… en 

een tikje eigenwijs

Wat onze klanten als onderscheidend 
ervaren, de ‘menselijke maat’, een 
sterk op samenwerking gerichte resul-
taatgerichtheid, zegt alles over de cul-
tuur die binnen Capgemini heerst. 
Getalenteerde individuen die als team 
het verschil maken. De onderneming 
bouwt op teams van ondernemende 
professionals, die over de grenzen van 
hun eigen specialisme kunnen kijken 
en resultaatgerichtheid kunnen com-
bineren met onconventioneel denken.

Capgemini biedt een omgeving waar-
binnen alle medewerkers hun vaardig-
heden en competenties optimaal kun-
nen ontwikkelen.

We investeren sterk in ontwikkelings-
mogelijkheden en stimuleren eigen 
initiatief. Persoonlijke groei wordt 
bereikt door een grote verscheiden-
heid aan opdrachten en klantrelaties. 
Hierin krijgt iedere professional de 
kans een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van zowel onze klanten 
als Capgemini zelf. Het delen van 
kennis en een lonende carrière ont-
wikkelen staan hierin voorop.

Gedeelde waarden

Het mogelijk maken van vrijheid, 
samenwerken maar ook het genereren 
en exporteren van innovatieve ideeën 
vraagt om snel kunnen handelen. Het 
in contact brengen van mensen, het 
vormen van multiculturele teams zo-
wel fysiek als virtueel en het delen, 
creëren en hergebruiken van kennis is 
daarom essentieel.

Onze zeven waarden

n  Eerlijkheid
n  Durf
n  Vertrouwen
n  Vrijheid
n  Teamgeest
n  Bescheidenheid
n  Plezier

Incompany Award voor beste ICT-

werkgever van 2008

In december heeft Capgemini de ICT 
Award voor de beste ICT-werkgever 
van 2008 in ontvangst genomen. 

Incompany onderzoekt jaarlijks de 
medewerkertevredenheid van grote 
ondernemingen en overheden in 
Nederland. De laatste jaren scoorde 
Capgemini al hoog in deze lijsten. Dit 
jaar waren de resultaten nog beter. In 
de ICT-categorie stond Capgemini met 
stip bovenaan, op afstand gevolgd door 
Imtech en Centric, die in de algemene 
lijst op de 14e en 40e plaats stonden. 
Capgemini stond in deze algemene lijst 
met een overall score van 7.51 op de 
zesde plaats.

Gartner beoordeelt Capgemini op alle 

punten positief

Capgemini Group wordt door Gartner 
op alle punten (strategie, producten en 
diensten, financieel, organisatie) zonder 
uitzondering als positief beoordeeld. 
Dit betekent dat Capgemini zich 
ten opzichte van eerdere metingen 
handhaaft of zich juist iets verbetert.
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Capgemini maakt flinke sprong in de MT500

Van plaats 34 in 2007 naar plaats 18 in 2008. Een stijging van maar liefst 16 plekken. 
Dat is het resultaat van het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Jaarlijks presenteert 
Nederlands’ grootste businessmagazine, Management Team, naast de tweewekelijkse 
uitgave eenmaal per jaar de Management Team 500 (MT500). Daarin presenteert het de 
500 grootste bedrijven qua imago in Nederland. Capgemini is het eerste adviesbureau 
in de lijst en blijft met deze sprong vaderlandse instituten als TNT, de NS en de 
Belastingdienst voor. 

De positieve score is te danken aan het feit dat Capgemini uitstekend scoort op alle drie 
de aspecten waarop Management Team de reputatiescore baseert. Als werkgever stijgt 
Capgemini naar een 15e plaats in de top 500 van plaats 23 in 2007 en plaats 48 in 2006. 
Als businesspartner vertaalt de verbeterde reputatie van Capgemini zich in een 25e plaats 
(26e in 2007 en 46e in 2006). Als het gaat om de waardering van de strategie boekt 
Capgemini de grootste winst: een 32e plaats (van 55e in 2007 en 92e in 2006). Dit kan 
worden gezien als een bewijs dat de eind 2006 ingezette transformatiestrategie - door 
middel van innovatie, industrialisatie en client intimacy een vitaal onderdeel te worden 
van de business van onze klanten - zijn vruchten afwerpt.

Capgemini wint Computable Award voor beste ICT-servicesleverancier van het jaar

Computable heeft in oktober tijdens een feestelijke avond in het Amsterdamse 
Grand Hotel Krasnapolsky de Computable Awards 2008 uitgereikt. In totaal werden 
elf Computable Awards en vier Imago-Awards verdeeld onder de meest in het oog 
springende bedrijven in de Nederlandse ICT-branche. Capgemini won de Computable 
Award voor ICT-servicesleverancier van het jaar 2008. Genomineerden voor deze Award 
waren naast Capgemini ook Accenture, CSC, EDS en Peak-IT.

Capgemini nummer 5 in top 100 Outsourcing Service Providers

De Global Outsourcing top 100 is een initiatief van de International Association of 
Outsourcing Professionals (IAOP). Deze lijst bevat de top 100 Outsourcing Service 
Providers. Op nummer 5 van deze top 100 staat Capgemini. De top 100 is gebaseerd 
op punten als grootte en groei in omzet, medewerkers, centers en landen, customer 
experience, diepte en breedte van de competenties en managementkwaliteiten en 
ervaring.

Wederzijds vertrouwen en gedeelde 
waarden vormen de basis van succes-
volle resultaten. De cultuur van 
Capgemini is gebaseerd op respect 
voor het individu, wederzijdse onder-
steuning tussen collega’s en echte 
samenwerking. 

Gedeelde werkwijze

Voor het besturen van de dagelijkse 
operatie in een grote, gedecentraliseer-
de en ondernemende organisatie als 
Capgemini is het van groot belang om 
gemeenschappelijke richtlijnen, pro-
cedures en beleid te hebben. Sinds 
1989 kent Capgemini het ‘Blue Book’, 
een overkoepelend raamwerk voor 
alle medewerkers en ieder organisatie-
onderdeel van de Capgemini Group. 
Door het verankeren van de Blue 
Book-principes in het locale beleid 
met respect voor locale wet- en regel-
geving kan effectief als één Groep 
worden gewerkt. Het Blue Book is 
beschikbaar voor alle medewerkers. 
Onze Code of Ethics, waarin onze 
ethische normen en waarden vast-
gelegd zijn, maakt onderdeel uit van 
het Blue Book.
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Medewerkers

Binnen de pijler medewerkers wordt 
aandacht besteed aan een viertal the-
ma’s: loopbaanbeleid, arbeidsmarkt, 
diversiteit en gezondheid.

Capgemini draait op een team van 
professionals. Medewerkers die zich 
kunnen blijven ontwikkelen door de 
juiste opleidingen en uitdagende op-
drachten. Door op deze manier vorm 
te geven aan de loopbaan van onze 
medewerkers zijn we in staat om de 
continue veranderingen in de markt te 
signaleren en met innovatieve oplos-
singen te komen. Als basis geldt uiter-
aard dat de juiste medewerkers wor-
den geselecteerd. Het aanspreken en 
werven van goed personeel is belang-
rijk om de juiste competenties in huis 
te halen en deze te laten groeien. 
Capgemini gelooft daarbij in de kracht 
van diverse teams en streeft ernaar om 
een afspiegeling te zijn van de huidige 
maatschappij. We zijn er echter niet 
met een goed opgeleid en divers team 
van professionals. Gezondheid en 
vitaliteit zijn, net als het vinden van 
een balans tussen werk en privé rand-
voorwaarden om optimaal te kunnen 
blijven ontwikkelen en presteren en 
vormen daarom het fundament onder 
onze arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers in dienst

Leeftijdsopbouw 2008

35-40
20%

40-45
15%

45-50
13%

50+
14%

20-25
4%

30-35
16%

 25-30
18%

37337 488

4700

4600

4500

4400

5000

4900

4800

2007 20082006

4694 4645

4987



10



 11
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Het blijven zoeken van aansluiting bij 
de vragen uit de markt is van wezen-
lijk belang voor Capgemini. De doel-
stelling van Capgemini is dan ook om 
ervoor te zorgen dat we beschikken 
over de gevraagde competenties.  
Voor het vormgeven van ontwikkel-
paden zijn de werkzaamheden voor 
klanten van Capgemini steeds het 
vertrekpunt. Op deze manier ontstaat 
er een goede balans tussen enerzijds 
nieuwe kennis en anderzijds de voor-
delen op lange termijn. Het ontwer-
pen van nieuwe innovatieve ontwik-
kelvormen is daarbij een belangrijke 
pijler in 2008.

Nieuwe vormen van leren

Een van de nieuwe innovatieve ont-
wikkelvormen is het ‘leren op de 
werkplek’. Na een pilot in 2007 is dit 
in 2008 echt van start gegaan. ‘Leren 
op de werkplek’ is een leertraject 
waarbij de voorgestelde ontwikkeling 
zo veel mogelijk aansluit op de op-
dracht en wordt ingevuld op de werk-
plek. Opdrachten vinden plaats bij de 
klant en daarmee vervult de klant een 
centrale plek in de ontwikkeling van 
medewerkers.

Naast het ‘leren op de werkplek’ zijn 
ook het mentoringmodel en intervisie 
belangrijke nieuwe vormen van leren. 
Het mentoringmodel is bedoeld om 
actief te participeren in de professio-
nele groei van de betreffende mede-
werker. Door persoonlijke begeleiding 
wordt de loyaliteit van de medewerker 
geïntensiveerd en worden nieuwe 
medewerkers bewust van ‘de manier 
van werken’ bij Capgemini. De rol van 
de mentor is om medewerkers te coa-
chen in het vergroten van hun kennis, 
het verhogen van de persoonlijke 
effectiviteit, het geven van advies met 
betrekking tot grading, certificering, 

beoordelingen, groei in projecten en 
persoonlijke ontwikkeling. Intervisie 
is een vorm van leren waarbij een 
beroep wordt gedaan op collega’s om 
mee te denken over persoons- en 
functiegebonden vraagstukken uit de 
werksituatie. 

Weer een andere vorm van leren is 
leren op basis van ‘serious gaming’. 
Capgemini is er - samen met een 
externe partner - als eerste organisatie 
ter wereld in geslaagd om serious 
gaming te verwerken in meer traditio-
nele vormen van leren, waaruit de 
leergang Gaining Leadership is ont-
wikkeld. Dit is een training die is 
gebaseerd op een alternate reality 
game waarin verhaallijnen worden uit-
gewerkt om zo competentiegericht te 
trainen. Deze training wordt simultaan 
op onze universiteiten in India en 

Frankrijk gedraaid, waarbij thema’s als 
leiderschap op afstand en teamwerk 
(één team) een belangrijk onderdeel 
vormen. Ten slotte heeft in 2008 de 
nadruk steeds meer gelegen op online 
leren. Het aanbod van e-learning trai-
ningen via MyLearning wordt steeds 
groter, maar vooral ook beter. Het is 

Gradeverdeling 2008

Loopbaanbeleid, ontwikkeling en 
opleiding

Senior
11%

Junior
35%

Medior
54%
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organisatie. In een persoonlijk gesprek 
wordt een spiegel voorgehouden en 
worden er handvatten of (leer)wegen 
opgesteld, die de medewerker nog 
beter in staat stellen om de huidige en 
toekomstige plek binnen Capgemini 
te bepalen. Daarmee kan de medewer-
ker zelf, in overleg met zijn manager 
een volgende stap in zijn loopbaan 
bepalen.

De ervaring van 2008 leert dat de col-
lega’s over het algemeen erg enthou-
siast zijn over ons bedrijf en willen 
weten wat en of er nog meer mogelijk 
is. Zij vinden het prettig te weten dat 
er meerdere plekken zijn waar zij 
terecht kunnen met hun talent, nu en 
ook in de toekomst.

Uit de resultaten van het afgelopen 
jaar blijkt dat het Career Center voor-
ziet in een behoefte. Het komende 
jaar zal het Career Center de dienst-
verlening voortzetten en verder ver-
stevigen. Dit wordt gedaan door de 
bezoekers nadrukkelijker te volgen, 
collega’s verder te bevragen ten aan-
zien van hun vakmanschap en het 
terug inbrengen van deze ervaringen 
in de organisatie. Daarmee kan het 

Career Center het Capgemini-brede 
beeld blijven geven over 

inmiddels een volwassen alternatief 
voor classroom-trainingen en zal het
komende jaar dan ook veel van deze 
trainingen gaan vervangen en niet lan-
ger alleen als alternatief beschikbaar 
zijn. Via MyLearning beschikt iedere 
consultant over een grote hoeveelheid 
online cursussen, boeken, kenniscen-
ters die diverse competenties, business 
topics en technische vakgebieden af-
dekken. Deze vorm van ontwikkeling 
sluit daarmee veel beter aan op het 
zogenoemde ‘Just in Time-learning’, 
waarmee de effectiviteit van het 
geleerde ook veel beter is.

Career Center: waardevolle 

aanvulling voor medewerkers

Het Career Center is de plek waar 
medewerkers die nieuwsgierig zijn 
naar de loopbaanmogelijkheden, die 
willen versnellen of die wat anders 
willen, terechtkunnen. Het Career 
Center is geopend sinds 1 juli 2008 
en in een half jaar tijd hebben ruim 
250 collega’s het Career Center 

bezocht. Medewerkers vinden bij 
het Career Center het over-

zicht van de mogelijk-
heden binnen 

de 

loopbaanmogelijkheden en collega’s 
met hun talenten naar de juiste plek-
ken blijven begeleiden.

Meer flexibele leerroutes

Medewerkers willen steeds meer 
invloed uitoefenen op hun eigen leer-
proces. Dit maakt dat de focus voor 
2009 individueler zal zijn. Bestaande 
curricula worden herzien en er zullen 
meer flexibele leerroutes en arrange-
menten zijn. Opleidingen à la carte, 
waarbij de leerdoelen vaststaan, maar 
de leerroute vrij is in te vullen. De 
mogelijkheden zijn legio; individueel, 
groepsgewijs, thuis, op de werkplek of 
bij Capgemini. Individueel opleiden is 
echter geen synoniem voor zelfstudie. 
Collega’s worden intensief begeleid 
waarbij meer innovatieve leerstijlen 
zoals mentoring, coaching, e-learning, 
korte video’s en online books ter 
ondersteuning gebruikt worden. 
Belangrijkste uitgangspunt van de ont-
wikkeling van een medewerker is de 

Fast Forward belangrijke pijler onder 

leiderschapsontwikkeling

Fast Forward is het ontwikkelprogram-

ma voor jonge talenten van Capgemini 

en kent inmiddels drie lichtingen. De 

eerste lichting zit in het laatste jaar van 

het programma en veel van deze talen-

ten zitten inmiddels op leidende posi-

ties. Het programma heeft een grote 

bindende kracht tussen medewerkers, 

maar heeft ook positief effect op de 

samenwerking met de rest van de orga-

nisatie. Deelnemers aan dit programma 

weten samen met collega’s in hun 

directe omgeving beweging te creëren. 

Tevens is dit leiderschapsontwikkelings-

programma een proeftuin voor de nieu-

we stijlen van leren.
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inzet bij de klant. Een juiste koppe-
ling tussen een senior en junior mede-
werker waarbij beide kunnen leren, 
past dan ook in de huidige situatie. 
Leren wordt op die manier veel flexi-
beler, vindt plaats op de werkvloer en 
wordt ondersteund door moderne 
hulpmiddelen. Dit is het leren van de 
toekomst, zoals het ook helemaal aan-
sluit bij ‘het nieuwe werken’, waar we 
binnen Capgemini volop mee bezig 
zijn.

Hulp bij leerroutes

Medewerkers kunnen zelf hun loop-
baan plannen en de bijbehorende 
marsroute vaststellen. Niet iedere 
medewerker vindt het echter, in de 
veelheid aan opleidingen en mogelijk-
heden, eenvoudig om zelf zijn route te 
bepalen. Voor specifieke organisatie-
onderdelen zijn Carrièreboekjes ont-
wikkeld die medewerkers helpen een 
ontwikkelpad samen te stellen. 
Individueel ingevuld, maar door de 
organisatie ondesteund. Op deze wijze 
kunnen we in onze steeds meer diver-
se onderneming alle medewerkers van 
dienst zijn in hun persoonlijke ont-
wikkeling.

Communities of Practice

Een Community of Practice (CoP) is een sectoroverschrijdend netwerk van professionals 

met een bepaald vakgebied. Door de onderlinge samenwerking wordt optimaal gebruik-

gemaakt van de binnen een vakgebied opgedane kennis en kunde. Hierdoor kunnen pro-

fessionals vanuit de hele organisatie gemakkelijk van elkaar leren en zich sneller ontwik-

kelen. Iedere CoP heeft een eigen site met daarop de doelstellingen, nieuwsberichten, 

discussies, methoden, technieken, tools en ervaringen omtrent het vakgebied. Zo kunnen 

alle medewerkers op een toegankelijke manier kennismaken met de ruim 40 CoP’s. 

Zaken die binnen een CoP aan de orde komen, zijn onder andere het uitwisselen van 

ervaringen, het up-to-date houden van het vakgebied, innovatie, het ontwikkelen van 

technieken en tools, het zorgen voor competentieontwikkeling en communicatie over het 

eigen vakgebied. Dit laatste gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, 

het schrijven van artikelen en het deelnemen aan congressen.

The Open Group Certificering

Capgemini is door The Open Group geaccrediteerd waardoor het wereldwijd zijn senior 

IT-specialisten kan certificeren. Als erkend Certification Partner kan Capgemini zijn des-

kundige en ervaren IT-specialisten toegang verlenen tot het IT Specialist Certification 

(ITSC)-programma van The Open Group. De ITSC-certificering garandeert dat de 

IT-specialisten die deze certificering ontvangen, voldoen aan de hoge wereldwijde 

standaarden voor professionele expertise en ervaring. Deze worden vastgesteld door 

een selecte groep wereldwijd erkende marktleiders die onder toezicht staan van een 

onafhankelijke organisatie. Gecertificeerde IT-specialisten moeten kunnen aantonen dat 

ze beschikken over aanzienlijke werkervaring binnen hun specialisme. ITSC bepaalt de 

standaard voor de kwaliteit van de vaardigheden, de ervaring en de kennis van 

IT-specialisten op een aantal terreinen binnen twee technische aandachtsgebieden: 

ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast is de certificering gericht op de manier waarop 

IT-specialisten omgaan met klanten. Voor IT-specialisten biedt een certificering op basis 

van een open, wereldwijde standaard een duidelijk, motiverend pad voor hun loopbaan-

ontwikkeling en een referentie die wereldwijd erkend en aanvaard wordt.
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the way we do it

We work with our client as
if we were members of
their team.

Om de toppers in de markt te bewegen 
een carrière binnen Capgemini te star-
ten, moeten we er zeker van zijn dat 
Capgemini krachtig en eenduidig 
geprofileerd wordt als aantrekkelijke 
werkgever. Dit is van belang voor het 
werven van zowel jonge, pas afgestu-
deerde talenten aan de universiteit of 
hbo (young professionals) als voor 
ervaren consultants met relevante 
werkervaring (senior professionals).

Continue samenwerking

Recruitment kan alleen effectief zijn 
als er continu wordt samengewerkt 
met de organisatie. Het is heel belang-
rijk om te weten wat er speelt binnen 
de organisatie en te overzien wat de 
consequenties zijn voor de personele 
bezetting. Door professionals uit het 
veld tijdelijk de rol van recruiter te 
laten vervullen, kan goed worden in-
gespeeld op de wervingsbehoefte van
nieuwe medewerkers. Bij de organi-
satie van grote wervingsevenementen

werken Corporate Recruitment, de 
business en arbeidsmarktcommuni-
catie nauw samen om zorg te dragen 
voor een optimaal resultaat. Daarnaast 
vereist werving een team van vakmen-
sen dat de vertaling naar de diverse 
doelgroepen kan maken.

Veranderingen in het profiel van 

medewerkers

Met de ontwikkelingen op het gebied 
van rightshore en de toename van het 
aantal grootschalige projecten bij onze 
klanten is het van belang dat 
Capgemini de juiste mensen aan zich 
weet te binden. Deze mensen moeten 
over de benodigde persoonlijke en 
vakinhoudelijke vaardigheden beschik-
ken om branche- of klantspecifieke 
kennis te koppelen aan technologische 
kennis. Het in staat zijn om mee te 
gaan met vakinhoudelijke ontwikke-
lingen en ontwikkelingen in de markt 
wordt daarmee steeds belangrijker. 
Daarnaast is het van belang dat colle-

In- en uitstroom van personeel
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waarmee er bij Capgemini wordt 
gewerkt. Er is een verschil in wer-
vingskanalen te zien tussen young 
professionals en senior professionals 
als het gaat om arbeidsmarktcommu-
nicatie. Young professionals komen 
onder andere bij Capgemini via inter-
net, afstudeermogelijkheden, beurzen 
en inhouse-dagen. De senior profes-
sionals maken meer gebruik van hun 
eigen netwerk. Dat de arbeidsmarkt-
communicatie effectief is geweest 
bleek uit Management Team 500 
waarin Capgemini stijgt van plaats 23 
naar plaats 15 van aantrekkelijke 
werkgevers. Verrassend is dat 
Capgemini het eerste niet-Nederland-
se bedrijf is in deze ranglijst.

In 2009 zullen we doorgaan op de 
ingeslagen weg. Met een professio-
neel team, een uitgebalanceerd solli-
citatieproces en een tracking & tra-
cing tool ter ondersteuning gaan wij 
opnieuw de uitdaging aan om de ge-
wenste nieuwe medewerkers te be-
reiken en richting Capgemini te 
bewegen.

ga’s innovatieve en nieuwe methoden 
of technologieën ontwikkelen of nieuwe 
toepassingen van reeds bestaande 
modellen en technologieën bedenken. 
Beide ontwikkelingen zijn belangrijke 
aspecten waarmee bij de werving van 
collega’s in 2008 rekening is gehouden.

Wervingskanalen

In 2008 zijn mede dankzij het team 
Corporate Recruitment meer dan 
800 nieuwe Capgemini-medewerkers 
in dienst getreden. Hierbij is gebruik-
gemaakt van verschillende wervings-
kanalen. Op hoofdlijnen onderschei-
den wij drie kanalen: eigen medewer-
kers (referrals), arbeidsmarktcommu-
nicatie en externe bureaus. Het wer-
ven van nieuwe collega’s door onze 
eigen medewerkers is nog altijd een 
zeer succesvol wervingskanaal. In 2008 
is ongeveer 30% van onze nieuwe 
medewerkers op deze manier binnen-
gekomen. Het feit dat zo veel mensen 
Capgemini aanprijzen als werkgever 
en bereid zijn vrienden en bekenden 

in contact te brengen met 
Capgemini, zegt iets over de 

trots en het plezier 

Cultuur proeven bij Capgemini

Capgemini organiseert tweewekelijks 

de XperienceDays. Deze dagen zijn 

bedoeld om potentiële medewerkers 

kennis te laten maken met Capgemini. 

De deelnemers kunnen een kijkje nemen 

in de keuken van Capgemini. Zo kunnen 

zij de sfeer proeven, gevoel krijgen bij 

Capgemini als werkgever, kennismaken 

met onze cultuur en de wijze waarop wij 

(samen)werken. De XperienceDays 

draaien om ervaren en beleven. Een 

team van studenten werkt aan een uit-

dagende, interactieve opdracht. Daarbij 

sparren zij met ervaren consultants uit 

de organisatie. In 2008 hebben we in 

totaal 377 studenten op de 23 georgani-

seerde XperienceDays ontvangen.
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Events

Naast reguliere beurzen als De Nationale Carrièrebeurs en de HBO-I dagen, heeft 

Capgemini deelgenomen aan Diversity Works. Dit is een beurs voor hoogopgeleid multi-

cultureel talent. Door de krapte op de arbeidsmarkt konden studenten kiezen uit een 

groot scala aan kennismakingsevents en inhouse-dagen bij bedrijven. Voor Capgemini 

reden om twee heel specifieke evenementen te organiseren voor laatstejaars studenten, 

namelijk de Capgemini Career Day en de Capgemini Consulting Days. De Capgemini 

Career Day was gericht op studenten met een technisch bedrijfskundige of ICT-

gerelateerde studieachtergrond. Doel van dit evenement was om de studenten op een 

interactieve manier, in de vorm van workshops, een zo volledig en duidelijk mogelijk 

beeld van Capgemini te geven.

De Capgemini Consulting Days was een evenement, specifiek gericht op economische 

dan wel bedrijfskundige universitaire studenten. Dit tweedaagse evenement vond plaats 

op de Capgemini University Les Fontaines, waar studenten konden kennismaken met de 

dagelijkse praktijk als managementconsultant.

Campus Recruitment

Ondanks het feit dat de economie in de loop van 2008 tot stilstand leek te komen, bleef 

er als gevolg van ontgroening en vergrijzing een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

Tevens was er meer vraag naar informatici en bèta-geschoolde young professionals met 

aantoonbare ICT-ervaring. Daar waar bedrijfskundigen en economen redelijk spontaan 

solliciteren bij Capgemini blijken informatici de weg naar Capgemini minder gemakkelijk 

te vinden. Campus Recruitment initieert en onderhoudt relaties met tal van onderwijs-

instellingen en andere externe partijen wat ertoe heeft geleid dat er een regelmatige 

stroom young professionals bij Capgemini wil komen werken. Daarnaast onderneemt 

Campus Recruitment activiteiten met als doel om Capgemini onder de geselecteerde 

doelgroepen als merknaam ‘top-of-mind’ te positioneren en te zorgen dat Capgemini 

‘employer-of-choice’ is. In 2009 zal extra aandacht uitgaan naar de groep young profes-

sionals met een tot drie jaar ervaring.

Gouden Spreekbuis

Tijdens het seminar Imago Blauwdruk 

Arbeidsmarkt ICT 2008 op 17 juli 2008 

heeft Capgemini uit handen van Blauw 

Research de ‘Gouden Spreekbuis’ ont-

vangen voor de categorie ICT-studen-

ten. Imago Blauwdruk is de benaming 

van de onderzoeksopzet die Blauw 

Research toepast om de (naams)-

bekendheid, het imago en de voorkeurs-

positie van organisaties in kaart te bren-

gen. Capgemini heeft de Gouden 

Spreekbuis met name te danken aan 

een gestegen herinnering van wervings-

acties, relatief hoge spontane naamsbe-

kendheid en een groeiende voorkeurs-

positie onder ICT-studenten.
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Capgemini stimuleert gehandicapten om te solliciteren in de ICT

Erkenning van talent gaat verder dan het talent van vrouwen. Capgemini verstaat onder 

diversiteit ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen’. Het gaat daarbij 

zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, als om minder zicht-

bare persoonskenmerken zoals wensen, behoeften, meningen, seksuele voorkeur, werk-

stijlen en karaktereigenschappen. Hetzelfde geldt voor talent met een handicap. IBM, 

Ordina, Capgemini en Haselhoff Groep hebben het initatief genomen om gehandicapte 

ICT-ers te benaderen om te laten zien dat er voor hen meer kansen zijn op de arbeids-

markt. Met dit initiatief willen de genoemde bedrijven in contact komen met talentvolle 

gehandicapte ICT-ers. Deze aanpak voorziet in een behoefte onder gehandicapte ICT-ers 

om carrière te kunnen maken en door te kunnen groeien naar andere functies binnen de 

ICT. Daarnaast willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijk-

heid nemen om carrièremogelijkheden te bieden voor talent, ongeacht functionele licha-

melijke beperkingen.
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2008 - naast deelname aan het Ambas-
sadeursnetwerk - was de onderteke-
ning van het Diversity Charter ‘Talent 
naar de Top’ door Capgemini, in de 
persoon van Peter Barbier. Dit gebeur-
de tijdens de afsluiting van het Ambas-
sadeursnetwerk op 28 mei 2008. Met 
de ondertekening van dit Charter 
geven we een commitment af voor het 
bepalen van kwantitatieve doelen ten 
aanzien van vrouwelijk talent en het 
opstellen van een plan van aanpak om 
deze doelen te behalen. 

Het Charter Talent naar de Top streeft
naar een hogere toestroom, door-
stroom en behoud van vooral vrouwe-
lijk talent in topfuncties. Een breed
gedragen ondertekening en naleving 
van het Charter op termijn leidt tot de 
beoogde toename van het aantal vrou-
wen in (en de aanloop naar) topfunc-
ties. Het Charter gaat uit van samen-
werking tussen overheid, bedrijfsleven 
en vrouwen. Om al het beschikbare 
talent daadwerkelijk te gaan benutten, 
moeten we komen tot heldere doel-
stellingen en de bereidheid te rappor-
teren over de resultaten.

Werken aan een diverse populatie is 
marathonlopen. Het vraagt om een 
omgeving waarin diversiteit een 
gewoon onderwerp is. Het besef dat 
diversiteit een absolute must is voor 
de toekomst van onze branche is er 
nog niet. De laatste jaren hebben we 
tientallen activiteiten op touw gezet 
om hieraan te werken. En dat moet 
onverminderd zo doorgaan. Flexibili-
teit is daarbij het sleutelwoord. Diver-
siteit vereist een flexibele opstelling 
van zowel werkgever als werknemer. 
Dit zijn de inzichten van Peter 
Barbier, Capgemini’s ambassadeur 
in het vijfde Ambassadeursnetwerk 
(2007-2008).

Het Ambassadeursnetwerk is een ini-
tiatief van de ministeries van SZW en 
EZ om beslissers uit het bedrijfsleven 
en andere arbeidsorganisaties te mobi-
liseren om de doorstroom van vrou-
wen naar hogere functies een extra 
impuls te geven. Het is een jaarlijks 
wisselende groep van topondernemers, 
-bestuurders en prominenten, die zich 
een jaar lang inzetten voor dit doel.
Een van de belangrijkste mijlpalen in 

% Vrouwelijke consultants per discipline

Diversiteit vraagt om flexibiliteit

400 Indiase collega’s voor 

Nederlandse projecten

Sinds januari 2008 is de manier waarop 

Capgemini in India samenwerkt met de 

westerse Capgemini-landen veranderd. 

Ieder land krijgt een eigen specifieke 

‘pool’ van medewerkers. De ‘Dutch 

pool’ bestaat uit ruim 400 Indiase colle-

ga’s. Een flink deel van deze Indiase 

collega’s komt voor kortere of langere 

tijd naar Nederland om de klant en de 

Nederlandse collega’s beter te leren 

kennen. Zo’n specifieke ‘Dutch pool’ 

legt misschien extra druk op de Neder-

landse sales om projecten met offshore-

componenten binnen te halen, maar het 

zorgt er ook voor dat onze collega’s in 

India de juiste vaardigheden en compe-

tenties hebben voor de Nederlandse 

markt. 

Voor Nederland zijn onze Indiase colle-

ga’s erg belangrijk in het aanbieden van 

oplossingen met een hoge kwaliteit en 

een goede kostenefficiëntie. Voor India 

betekent Capgemini in Nederland, met 

de vele goede relaties met topklanten, 

de mogelijkheid om uitdagende projec-

ten te doen. De gezamenlijke ambitie is 

dat het aantal Indiase collega’s dat in de 

Nederlandse markt werkt in het komen-

de jaar groeit naar meer dan 1000.
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Het Charter was een mooi vertrekpunt 
voor de Diversity Council, een groep 
lijnmanagers die zich bewust zijn van 
het belang van diversiteit voor 
Capgemini. De Diversity Council is 
in het leven geroepen om het thema 
gevraagd en ongevraagd onder de aan-
dacht te brengen in de organisatie en 
om daar waar mogelijk versnelling aan 
te brengen in het bereiken van resul-
taten. De aftrap van de Diversity 
Council in mei 2008 bestond uit een 
inspirerende discussie met Sybilla 
Dekker (voorzitter van het vijfde 
Ambassadeursnetwerk en voorzitter 
van Topbrainstorm, de werkgroep die 
het Charter Talent naar de Top heeft 
uitgewerkt) over het belang van het 
Charter en de uitdagingen waarvoor 
Capgemini staat als het gaat om die 
diverse populatie. In de daarop vol-
gende maanden heeft de Diversity 
Council de basis gelegd voor het 
Strategic Diversity Plan 2009-2011. 

Bij de invulling van het diversiteitbe-
leid wordt de samenwerking gezocht 
met partners die ons daarbij kunnen 
faciliteren. Capgemini is al sinds 2003 
lid van Opportunity in Bedrijf en lid 
van het Platform for Professional 
Women Networks. Beide organisaties 
bieden ons een platform om met 
andere organisaties ervaringen uit te 
wisselen en activiteiten te ontplooien 
op het gebied van diversiteit. Samen 
met partijen als Cirkel Consult en 
Direction organiseren wij bijeenkom-
sten voor met name vrouwen om ze er 
bewust van te maken dat de thema’s 
waar zij tegenaan lopen geen indivi-
duele thema’s zijn maar veelal te 
maken hebben met gender. Profileren, 
netwerken en onderhandelen zijn 
daarbij de thema’s die ieder jaar terug-
komen. Ook work-life balance blijft 
een actueel thema dat wij samen met 

Instituut Werk en Stress voor de 
brede doelgroep van Capgemini-
medewerkers hanteerbaar willen 
maken.

Om daadwerkelijk invloed te kunnen 
hebben op de cultuur zal de doel-
groep vrouwen zo’n 25-30% van de 
populatie moeten uitmaken. Dat is 
dan ook het streven voor de komende 
jaren, niet alleen overall, maar ook in 
alle managementlagen. Om dit te 
bereiken, zullen we de talentvolle 
vrouwen die werkzaam zijn bij 
Capgemini, nadrukkelijker moeten 
profileren in de organisatie. Dit doen 
we onder andere door in de HR-pro-
cessen nog kritischer te zijn op een 
evenredige ‘zichtbaarheid’ van vrou-
wen. Ook het management zal in de 
volle breedte worden aangehaakt op 
het thema diversiteit met als doel 
bewustzijn te vergroten en ze aan te 
zetten tot actie in hun eigen omge-
ving. Projecten als het Mobility Pro-
gramma en onderzoek op het gebied 
van sociale innovatie zijn van belang 
om de benodigde flexibiliteit te 
creëren die nodig is om diversiteit 
en work-life balance succesvol neer 
te zetten.
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Best practices diversiteit binnen Capgemini

Om meer praktische handvatten te krijgen om op een strategische manier te werken aan 

het vasthouden en laten doorstromen van vrouwen binnen Capgemini is in het eerste 

kwartaal van 2008 door Instituut Werk en Stress (IWS) een onderzoek uitgevoerd naar de 

best practices ten aanzien van diversiteit binnen Capgemini. Het onderzoek bestond uit 

een analyse van de jaarlijkse medewerkertevredenheidresultaten, analyse van diverse 

wetenschappelijke onderzoeken en groepsinterviews met managers en vrouwelijke mede-

werkers. Daaruit kwam naar voren dat het aansluiten van het werk bij persoonlijke ambi-

ties, waardering binnen Capgemini en het aanmoedigen van diversiteit door de organi-

satie de drie meest strategisch te verbeteren kenmerken zijn. In groepsgesprekken is 

gekeken naar de mogelijke bijdrage van de verschillende betrokkenen (vrouwen, mana-

gers, organisatie) aan de gewenste verandering en zijn concrete tips meegegeven. Deze 

zijn voor een deel al vertaald naar de praktijk, zoals de diverse coaching- en mentoring-

initiatieven. Het mobiliteitsprogramma dat eind 2008 is gestart, moet de flexibiliteit van 

medewerkers vergroten en is gericht op het bevorderen van resultaatgericht werken en 

minder op aanwezigheid sturen. In de MTO-resultaten van 2008 zien we dit al terug in 

een verbeterde score op de drie genoemde speerpunten. De uitkomsten van dit onder-

zoek zullen ook worden gebruikt in de trainingssessies voor managers met betrekking 

tot diversiteit.

Wetenschappelijk onderzoek diversiteit

Capgemini maakt niet alleen dankbaar gebruik van alle wetenschappelijke onderzoeken 

op het gebied van diversiteit, het werkt daar ook graag actief aan mee. Een van de 

onderzoeken waar we in 2008 actief aan hebben deelgenomen is het onderzoek van de 

Universiteit Leiden: Queen bee or not Queen Bee, that’s the question. 

Ondanks dat het aantal vrouwen op de organisatorische ladder stijgt, is er nog steeds 

maar een beperkt aantal vrouwen op leiderschaps- of managementposities binnen grote 

bedrijven. De verwachting is dat vrouwen die reeds op dusdanige posities zitten, actief 

helpen met het verbeteren van posities van andere vrouwen, maar in tegenstelling tot 

deze verwachting houden zij juist de stereotypen in stand. Dit fenomeen wordt het 

‘Queen bee syndrome’ genoemd. Het onderzoek van de Universiteit Leiden was gericht 

op de contextuele variabelen die ervoor zorgen dat succesvolle vrouwen ‘Queen bees’ 

worden. Resultaat van dit onderzoek is dat het wordt veroorzaakt door de individuele ver-

schillen tussen de vrouwen (bijvoorbeeld het niveau binnen de organisatie) en de organi-

satie zelf. Het onderzoek benadrukt - om dit gedrag te voorkomen - de voordelen van 

mentorrelaties tussen vrouwen.

Vrouwelijk talent in de spotlights

Het vijfde Ambassadeursnetwerk had 

als een van de speerpunten het ‘vergro-

ten van de zichtbaarheid van vrouwelijk 

talent en ambitie’. In dat kader is door 

de ambassadeurs een aantal initiatieven 

in gang gezet, waaronder gesprekken 

met specifiek op vrouwen gerichte 

headhunters, deelname aan de carrière-

beurs ‘Diversity Works’ en het organise-

ren door iedere ambassadeur van een 

bijeenkomst voor ambitieuze vrouwen 

uit de eigen organisatie onder de noe-

mer ‘vrouwelijk talent in de spotlights’. 

Uitgangspunt daarbij was het organisa-

tiebelang, diversiteit als strategische 

doelstelling en niet als ‘vrouwending’. 

Peter Barbier organiseerde de bijeen-

komst op 17 maart 2008 in de vorm van 

een ‘Power Ontbijt’. Het Power Ontbijt 

bestond uit een fitnessles, gevolgd door 

een buffetontbijt. Tijdens het ontbijt dis-

cussieerden Peter Barbier en de aanwe-

zige vrouwelijke talenten over positieve 

ervaringen en valkuilen van ‘in the spot-

light’ staan. Eerder dat jaar, in januari 

organiseerde Capgemini een lunch voor 

leiders uit de ICT-branche, mannen en 

vrouwen, om van gedachten te wisselen 

over het belang van diversiteit - in de 

volle breedte - voor de toekomst van de 

ICT. Hoe houden we onze talenten 

gemotiveerd en betrokken aan het werk 

in een tijdperk waarin naast persoonlijke 

groei, zingeving en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid (gezin, gemeen-

schap) een steeds belangrijkere rol spe-

len? Welke rol speelt het imago van de 

branche bij het optimaal kunnen benut-

ten van huidige en nieuwe talenten?
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In een 7x24 wereld, waarin nieuwe 
ideeën binnen enkele seconden kun-
nen worden gegenereerd en geëxpor-
teerd, moeten we snel kunnen han-
delen. Dit betekent op ieder gewenst 
moment contact kunnen leggen met 
mensen en kennis kunnen creëren, 
delen en hergebruiken. Van onze 
medewerkers vraagt dit dat ze flexibel 
zijn, zich continu blijven ontwikkelen 
en in staat zijn om zowel fysiek als 
virtueel te werken in multiculturele 
teams. Optimale inzet van onze mede-
werkers vraagt dan ook om een beleid 
waarin aandacht is voor de gezond-
heid en vitaliteit van medewerkers.

Verzuimbeleid

Aandacht voor gezondheid leidt tot 
een blijvend laag verzuim. In 2008 lag 
het verzuim net als in 2007 op 2,9%. 
De basis voor dit succes ligt in een 
verzuimbeleid dat gericht is op pre-
ventie en het zo snel mogelijk weer 
aan de slag krijgen van een zieke 
medewerker. Hierbij wordt de verant-
woordelijkheid niet weggedelegeerd, 
maar ligt deze bij manager en mede-
werker. Omdat voor de meeste mana-
gers en medewerkers verzuim, en dan 
met name langdurig verzuim, een ter-
rein is waar ze geen of weinig ervaring 
mee hebben, worden zij in het re-inte-
gratie proces ondersteund door een 
casemanager en door Humannet 
Starter. Casemanagers bij Capgemini 
zijn HR-medewerkers die gespeciali-
seerd zijn in wet- en regelgeving 
rondom verzuim. Zij zijn de spil in 
het interventieproces en schakelen 
met alle betrokken partijen zoals 
bedrijfsarts, ergonoom, interventie-
bedrijven, zorgmakelaar en UWV. 

Humannet Starter is een verzuimregi-
stratie- en monitoringsysteem dat 
proactief managers waarschuwt als 

actie moet worden ondernomen. Het 
zorgt dat alle gegevens rondom het 
verzuim en de integratie van de zieke 
medewerker in één overzichtelijk dos-
sier wordt vastgelegd en dat de juiste
acties op het juiste moment worden
uitgevoerd.

Het verzuimbeleid is in 2008 op één 
belangrijk punt aangepast. Niet langer 
wordt volgens een standaardprotocol 
de zieke medewerker opgeroepen 
voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. 
Capgemini is overgegaan op vraagge-
stuurd werken, passend bij de eigen 
verantwoordelijkheid van manager en 
medewerker. De manager bepaalt op 
welk moment het advies van de 
bedrijfsarts toegevoegde waarde heeft 
in het re-integratieproces. Dat kan op 
de eerste ziektedag zijn of later in de 
tijd, maar ook helemaal niet. Uit het 
in oktober 2008 uitgevoerde tevreden-
heidonderzoek over de arbodienstver-
lening blijkt dat een grote meerder-
heid van de medewerkers tevreden tot 
zeer tevreden is over de begeleiding 
van hun manager in relatie tot ver-
zuim, zowel over de frequentie als 
over de inhoud van het contact.

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

Vitaliteit: meer dan gezondheid alleen
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Capgemini Olympics

Met het motto van onze campagne 

‘Together. Free your energies’ in 

gedachte is in 2008 door en voor 

Capgemini-medewerkers een eigen 

‘Olympiade’ georganiseerd: de 

Capgemini Olympics! In maart, juni, 

september en november zijn vijf sport-

dagen georganiseerd, steeds op een 

andere locatie in het land. In totaal zijn 

twaalf verschillende sporten - tennis, 

squash, voetbal, jeu de boules, hockey, 

poker, golf, volleybal, zeskamp, hardlo-

pen, fietsen en badminton - beoefend. 

Gezond bewegen en stevige competitie 

gingen daarbij hand in hand. Voor de 

- soms broodnodige - ontspanning was 

er op alle dagen de mogelijkheid om de 

spieren door een masseur onder handen 

te laten nemen. De Capgemini Olympics 

waren echter meer dan een serie com-

petitieve sportdagen. Het was een uit-

gelezen kans om collega’s uit de hele 

organisatie beter te leren kennen in een 

totaal andere setting dan die van de 

werkvloer. De Capgemini-waarde ‘Fun’ 

stond derhalve hoog in het Olympische 

vaandel! Ook partners en kinderen 

waren van harte welkom (voor kinder-

opvang werd gezorgd) en aan het eind 

van elke sportdag stond er een heerlijk 

barbecuebuffet klaar.
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medewerkers risico lopen. Daarmee 
kan het beleid efficiënter vormgegeven 
worden. In 2009 zal dit onderzoek 
verder worden uitgerold in de organi-
satie. De resultaten worden meege-
nomen in toekomstige arboplannen 
en zijn aanleiding tot innovatieonder-
zoek op het gebied van interventies en 
instrumenten.

Leefstijlthema’s onder de loep

Op het terrein van leefstijl hanteert 
Capgemini al jaren een rookbeleid 
waarbij in de kantoorgebouwen alleen 
op specifieke locaties mag worden 
gerookt. In de bedrijfsrestaurants 
wordt een breed assortiment aan 
gezonde voeding geboden. Het aan-
bieden van vers geperst sinaasappel-
sap tegen een aantrekkelijke prijs was 
een schot in de roos en leidt regel-
matig tot flinke rijen bij de kiosk. 
In 2008 is het aantal fitnesscentra, 
waar tegen aantrekkelijke tarieven en 
afspraken kan worden gesport, uitge-
breid naar vijf ketens. Naast de kor-
tingsafspraken kunnen medewerkers 
hun bedrijfsfitnessabonnement decla-
reren in het flexkeuzemodel, waar-
door de drempel naar bewegen verder 
wordt verlaagd. Na een succesvolle 
pilot in 2008 zal in 2009 het 
FitCoach-concept Capgemini-breed 
worden aangeboden. Bij dit concept 
kunnen medewerkers thuis een fit-
nessapparaat krijgen en onder begelei-
ding van een bewegingsdeskundige 
werken aan het realiseren van hun 
eigen doelen, of dat nou conditiever-
betering, spieropbouw of afvallen is. 
In 2009 zal tevens worden onderzocht 
hoe aan het thema ontspanning invul-
ling kan worden gegeven. Werkdruk 
en stress lijken haast vanzelfsprekend 
bij het werken in onze branche. Om 
vitaal te blijven is het van belang dat 
medewerkers zich voldoende kunnen 

Werken aan gezondheid

Ondanks de grote rol voor manager 
en medewerker is werken aan gezond-
heid ook een proces waarbij wordt 
samengewerkt met veel verschillende 
partijen. Sinds de overname van 
Maxeda IT Services begin 2008 wer-
ken we samen met twee arbodiensten, 
Maetis en Achmea Vitale. Op het 
gebied van zorg en preventie hebben 
we al zeer lang een relatie met CZ en 
sinds twee jaar met hun divisie Bedrijf 
en Gezondheid. Het jaarlijkse preven-
tiebudget van CZ is in 2008 vooral 
besteed aan diverse vitaliteitinitiatie-
ven. Op het gebied van interventies 
werken we al jaren samen met prefer-
red suppliers zoals Shared Ambition, 
OCA, Tigra, Winnock en Vermeulen 
& Van Liempt. Ergodirect voorziet 
ons van ergonomisch advies, software 
en andere hulpmiddelen. Met alle 
partners vindt regelmatig overleg 
plaats om de dienstverlening te evalu-
eren en waar mogelijk procesverbete-
ringen aan te brengen. De komende 
jaren zal steeds meer aandacht wor-
den besteed aan de effectiviteit van de 
dienstverlening.

Vitaliteit is namelijk meer dan gezond-
heid alleen. Vitaliteit is voor iedereen 
wat anders en bepaalt of een mede-
werker lekker in zijn vel zit en pro-
ductief is. Vitaliteit heeft te maken 
met aspecten van leefstijl, psyche en 
welzijn, werksituatie en perspectief, 
werkdruk en werktempo, fysieke 
belasting en persoonlijke veiligheid. In 
het najaar van 2008 is een eerste vita-
liteitscreening uitgevoerd binnen de 
discipline consulting. Doel van de 
screening is medewerkers bewust-
maken van hun eigen vitaliteit en 
waar nodig te bewegen tot actie. 
Daarnaast geeft de screening inzicht 
op welke terreinen van vitaliteit onze 
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ontspannen en voorkomen dat stress 
een structureel karakter krijgt. 
Capgemini zoekt daarbij vooral naar 
bewezen effectieve instrumenten die 
recht doen aan de zelfstandigheid van 
de medewerker en praktisch toepas-
baar zijn.

Aandacht voor levensfase-

bewust beleid

Van oudsher is er binnen Capgemini 
altijd veel aandacht geweest voor jon-
ge medewerkers gedurende de eerste 
jaren van hun loopbaan. De afgelopen 
jaren is het thema work-life balance 
actueel geworden evenals het thema 
levensfasebewust beleid. Op verschil-
lende manieren wordt hier aandacht 
aan besteed. In een van onze sectoren 
wordt, onder de noemer ‘Grijze 
haren-sessies’, regelmatig  met de 
medewerkers uit de doelgroep 50+ 
gesproken over de thema’s die hen 
bezig houden, altijd gericht op evalua-
tie en mogelijke verbeteracties. In een 
andere sector is onderzoek gedaan 
naar de duurzame inzetbaarheid van 
de 50+-groep. 

Vanuit de theoretische verkenning is 
naar voren gekomen dat een belang-
rijk uitgangspunt bij levensfasebe-
wust beleid is dat iedere 
medewerker 
zelf 

Tevredenheidonderzoek

arbodienstverlening

Jaarlijks wordt het gezondheidsbeleid 

en de uitvoering ervan en de praktijk 

geëvalueerd met HR-managers en case-

managers. Iedere twee jaar wordt ook 

door een steekproef onder managers en 

medewerkers gepolst hoe tevreden zij 

zijn met de inrichting van de arbodienst-

verlening. Eind 2008 is dit onderzoek 

weer uitgevoerd onder ruim 70 mana-

gers en zo’n 380 medewerkers. Daarbij 

konden zij hun mening geven over alle 

betrokkenen bij het preventie- en re-

integratieproces, zoals bedrijfsartsen, 

casemanagers, ergonoom en arbeids-

deskundige, en over de gebruikte instru-

menten. Ruim 40% van de managers 

reageerde op het onderzoek. De res-

ponse onder medewerkers was ruim 

30%. Zowel managers als medewerkers 

zijn over het algemeen tevreden over de 

arbodienstverlening. Aandachtspunten 

liggen met name op het vlak van infor-

matie, communicatie, proactiviteit en de 

gebruiksvriendelijkheid van hulpmidde-

len zoals Humannet en Workpace. De 

resultaten van het onderzoek worden 

meegenomen in de arboplannen voor 

2009 en in de discussie over de inrich-

ting van de arbodienstverlening vanaf 

2010.

verantwoordelijk is voor de ontwikke-
ling van zijn of haar loopbaan. De 
organisatie en de leidinggevende heb-
ben hierbij primair een faciliterende, 
stimulerende en coachende rol en 
individueel maatwerk staat hierbij 
centraal. Het huidige HR-beleid is al 
afgestemd op individueel maatwerk, 
maar de nadruk op de verschillende 
levensfasen ontbreekt nog. Geen 
noodzaak voor nieuwe instrumenten 
dus. De organisatie en de medewer-
kers moeten zich enkel bewust wor-
den van de kansen, bedreigingen en 
de gewenste acties. Voor 2009 is een 
Taskforce Levensfasebewust-beleid 
ingesteld die aan de gewenste bewust-
wording invulling moet gaan geven.
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UWV. In oktober is in Heerlen een 
Advanced Delivery Center (ADC) 
geopend in het Avantis Business Park, 
gericht op klanten in de regio en zelfs 
over de grenzen. Dit ADC werkt nauw 
samen met de ADC-collega’s in 
Utrecht en India. Het ADC-concept is 
zeer succesvol in het uitvoeren van 
voorspelbare en succesvolle projecten 
door standaardisatie van processen.

Duurzame oplossingen voor 

onze klanten

Ook onze klanten krijgen steeds meer 
te maken met duurzaam ondernemen 
en de regelgeving vanuit de overheid. 
Capgemini heeft een groeiend aantal 
service offerings om klanten te helpen 
met duurzame vraagstukken. Het 
Climate Change Initiative, een van de 
voorbeelden, betreft een integrale aan-
pak van het duurzaamheidvraagstuk 
in drie hoofdstappen; bepalen van de 
huidige situatie (footprint), advisering 
over maatregelen om CO2 te reduce-
ren en de implementatie in (manage-
ment)systemen. Met de calculatie van 
de footprint krijgt een klant een hel-
der inzicht in zijn CO2-emissies. Dit 
biedt een goed uitgangspunt voor het 
bepalen van doelstellingen, reductie 
en monitoring. 
Voor de online registratie van data én 
maatregelen, vanuit meerdere locaties, 
is de online monitoring-tool CLINT 
ontwikkeld. Om klanten te ondersteu-
nen bij het verduurzamen van proces-
sen heeft Capgemini service offerings 
ontwikkeld als Green Sourcing/Green 
IT, Sustainable Supply Chain, Green 
Lean, Renewable-studies en Green 
Aviation.

Kennisdeling

Naast de projecten die we realiseren 
wordt ook veel samengewerkt met 
klanten op het gebied van publicaties, 

Duurzaam ondernemen is voor 
Capgemini niet alleen een interne aan-
gelegenheid. Ook met onze klanten 
werken we graag samen. Deze samen-
werking betekent voor Capgemini: 
een goede relatie met onze klanten, 
duurzame oplossingen voor onze 
klanten en kennisdeling realiseren 
door middel van publicaties, onder-
zoek en congressen.

Begrijpen van de klant

Een goede relatie met onze klanten 
zorgt ervoor dat wij de behoeften en 
vraagstukken van de klant goed 
begrijpen. Ons doel is om service te 
bieden die ‘On Time and Above Client 
Expectation’ (OTACE) is. Om dit te 
bereiken vragen we klanten aan het 
begin van de samenwerking welke 
verwachtingen zij hebben over wat we 
realiseren, hoe we samenwerken, ken-
nis delen etc. Het OTACE-instrument 
zorgt ervoor dat we de doelstellingen 
van de klant goed begrijpen en gedu-
rende het proces weten waar het goed 
en niet goed gaat.

Dichterbij de klant

Om letterlijk dichter aan te kunnen 
sluiten bij onze klanten heeft 
Capgemini het regiokantoor Zuidoost-
Nederland in Heerlen geopend.
Immers niet alle interessante projecten 
en klanten bevinden zich in het wes-
ten. Door de opening van dit regio-
kantoor werken we niet alleen dichter 
bij de klant, maar kunnen medewer-
kers die in deze regio wonen ook 
dichterbij huis overleggen met colle-
ga’s. Het kantoor ligt strategisch dicht 
bij de grens van Duitsland en is het 
punt waar Nederland, Duitsland en 
België elkaar ontmoeten. Klanten die 
bediend worden vanuit dit kantoor 
zijn onder meer APG, de Universiteit 
Maastricht, Obvion, Loyalis en het 

Klanten
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onderzoek en congressen. Zo is in 
2008 het congres ‘Trends in Energy’ 
gehouden. 
Ook geeft Capgemini regelmatig 
publicaties uit en voeren we samen 
met onze klanten onderzoeken uit. 
Zo ontstaan rapporten als ‘European 
Union Climate Change Objectives’, 
‘Trends in Mobiliteit’ en ‘Green IT 
Report’. Deze rapporten gaan in op 
de trends rondom duurzaam onder-
nemen, regelgeving vanuit de EU en 
wat bedrijven doen om hun belasting 
van het milieu te verminderen en de 
regelgeving na te leven.

What’s going on in retail

Capgemini organiseerde in 2008 samen 

met European Business Studies voor de 

derde keer op rij het ‘What’s going on in 

Retailing’-congres. Dit congres is hét 

ontmoetingspunt voor beslissers van 

fabrikanten en retailers. Tijdens het 

congres is gesproken over de markt in 

2009-2010, de samenwerking tussen 

fabrikanten en retailers, die nu nog 

belangrijker is dan ooit daarvoor, en 

over de impact van veranderingen van 

vandaag op de retail van morgen. 

Tevens is de Retail (Re-)Connect Award 

uitgereikt aan C&A. Het congres start 

ieder jaar met het ‘Vrouwen in retail 

Ontbijt’. Een nieuw initiatief dit jaar was 

het Young Retailers Professionals 

Ontbijt waarbij retailtalenten tot 35 jaar 

hun ervaringen uitwisselen en hun net-

werk uitbreiden.
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Real Life MVO Leerwerklab bij Academy

Deelnemers aan de Business Analyse-opleiding schrijven sinds 2008 procesbeschrijvin-

gen voor Stichting Achter de Regenboog. Deze stichting helpt kinderen die een ouder, 

broer of zus hebben verloren bij de verwerking van dit verlies. Voorheen maakten de 

deelnemers fictieve procesbeschrijvingen. Met het doen van de ‘echte’ case voor 

Stichting Achter de Regenboog helpen de deelnemers de stichting om het CBF te krijgen, 

het keurmerk voor goede doelen. Het beschikken over goede, professionele proces-

beschrijvingen is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit keur-

merk. De samenwerking tussen Capgemini en Stichting Achter de Regenboog is voor alle 

partijen positief. Door de integratie van leren en werken is het mogelijk de leereffecten 

voor de deelnemers te vergroten. Stichting Achter de Regenboog is gebaat bij het resul-

taat van de training en Academy doet ervaring op met ‘echte’ casussen en het samen-

werken met goede doelen.

Trends in Energy 2008: Sustainability

Op 4 maart 2008 was Capgemini gastheer en organisator van Trends in Energy 2008. 

Het thema was dit jaar Sustainability. De top van alle Nederlandse energiebedrijven zoals 

Essent, Eneco, NUON, TenneT, DELTA, RWE en Oxxio was de gehele dag onze gast. 

Tijdens Trends in Energy 2008 waren verschillende internationale sprekers en panelleden 

aanwezig. Een van de onderwerpen op de agenda was de uitdaging waarvoor we in 

Europa en Nederland staan om ons te conformeren aan de eisen die vanuit de Europese 

Commissie zijn gesteld. In het jaar 2020 dient 20% van onze energievoorziening te 

bestaan uit hernieuwbare energiebronnen, dienen we 20% minder energiebehoefte te 

hebben en dienen we 20% minder CO2 uitstoot te hebben. Zinvolle discussies zijn 

gevoerd over de extra energiebehoefte en hoe deze is in te passen in het streven naar 

vermindering van uitstoot. Tevens is uitgebreid gesproken over het gebruik van hernieuw-

bare energiebronnen als wind- en zonne-energie en de rol van Europa en de regering 

hierin. Ten slotte is de discussie van het gebruik van kernenergie niet uit de weg gegaan. 

Immers het opwekken van kernenergie leidt niet tot uitstoot van CO2.
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Capgemini streeft naar een positieve 
impact op de omgeving waarin we als 
bedrijf opereren. Zowel nationaal als 
internationaal werken we samen met 
de lokale autoriteiten en organisaties 
aan maatschappelijke projecten. Daar-
naast steunt Capgemini zijn medewer-
kers om betrokken te zijn bij maat-
schappelijke projecten, door bijvoor-
beeld het doneren van tijd, energie en 
creativiteit. De focus rond maatschap-
pelijke projecten is afgestemd op onze 
bedrijfsdoelstellingen en onze cultuur-
waarden. Capgemini heeft daarvoor 
drie kernthema’s gedefinieerd: onder-
wijs, diversiteit en onze groei in India.

Capgemini en de Naandi 

Foundation

Een van de grootste projecten die 
Capgemini steunt is de Naandi 
Foundation. Deze stichting is actief in 
India en richt zich op drie thema’s: 
Rechten voor kinderen, Veilig drink-
water en Duurzaam levensonderhoud. 
Capgemini ondersteunt de Naandi 
Foundation voornamelijk bij projecten 
gericht op onderwijs voor meisjes. In 
2008 zijn er verschillende initiatieven 
georganiseerd om deze stichting te 
steunen. Zo is Capgemini, samen met 
een van zijn klanten in India op bezoek 
geweest in de sloppenwijken om een 
van de Naandi-projecten van dichtbij 
te zien. 
Tijdens het Capgemini Executive 
Dinner werd eveneens aandacht 
geschonken aan de Naandi Founda-
tion. Voor dit jaarlijkse diner nodigt 
Capgemini zijn topklanten uit voor 
een avond met inspirerende sprekers 
en entertainment. Dit jaar kregen de 
sprekers als dank geen cadeau aange-
boden, maar werd een donatie gedaan 
aan Naandi voor een jaar lang onder-
wijs voor 300 meisjes in India. 

In december is een e-cardactie georga-
niseerd. Capgemini medewerkers kon-
den een e-card sturen met een kerst- 
of nieuwjaarsgroet en steunde daar-
mee de Naandi Foundation. 
In navolging van verschillende andere 
Capgemini-landen is in 2008 besloten 
om de relatie met Naandi vorm te 
gaan geven in een duurzaam samen-
werkingsverband.

Betrokken medewerkers

Naast de projecten die Capgemini 
steunt, zijn er ook veel medewerkers 
die zelf het initiatief nemen om 
betrokken te zijn bij maatschappelijke 
projecten. 
Een van de activiteiten is het organise-
ren van computerworkshops in 
samenwerking met Stichting Altrecht 
voor mensen met een psychische aan-
doening. Het doel van deze work-
shops is de deelnemers zelf praktische 
ervaring te laten opdoen met diverse 
computerprogramma’s. 
Ook sportieve medewerkers hebben 
het afgelopen jaar op verschillende 
manieren hun steentje bijgedragen. Zo 
deed Capgemini voor de vijfde keer 
mee aan de RoParun, een estafette-
hardloopwedstrijd van Parijs naar 
Rotterdam waarbij geld wordt ingeza-
meld voor organisaties die zich inzet-
ten voor kankerpatiënten. 
In de kaders worden nog meer voor-
beelden genoemd van initiatieven 
waarbij Capgemini-medewerkers 
betrokken zijn geweest.

Capgemini en de maatschappij
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Z@ppelin en Nijntje

Na de uitstekende ervaring met de actie Z@ppelin voor Azië is Capgemini voor de tweede 

maal benaderd door Z@ppelin voor de ontwikkeling van een website voor een nieuw 

goede doelproject. Capgemini heeft zich met veel plezier weer ingezet voor dit project. 

Dit keer ging het om de inzameling van geld voor de oprichting van bibliotheken in derde-

wereldlanden. Speciaal voor dit doel is door Dick Bruna het boekje ‘Lees mee met Nijntje’ 

gemaakt. De verkoop van elk boekje komt ten goede aan bibliotheken. Capgemini steun-

de dit project door de realisatie van de website en het beheer ervan voor zijn rekening te 

nemen.

Capgemini neemt deel aan de 

Nederlandse IT Innovatie Challenge

Op 25 november 2008 heeft een 

Capgemini-team succesvol deelgeno-

men aan de Nederlandse IT Innovatie 

Challenge met als resultaat een derde 

plaats. De opdracht was om een huis 

van de toekomst te ontwikkelen waarin 

het mogelijk is om permanent te blijven 

wonen en waarin alle benodigde ener-

gie- en zorgvoorzieningen aanwezig zijn. 

Het Capgemini-team koos voor de 

opdracht als uitgangspunt groepen 

mensen met vergelijkbare behoeftes, 

zoals bijvoorbeeld een gemeenschap 

van mensen met diabetes, onder de titel 

‘De bewoner zelf als drijvende kracht’. 

Door de privatisering en verzuiling van 

de zorg ontbreekt vaak de regie. Het 

huis van de toekomst werd door het 

Capgemini-team als oplossing ingezet 

voor het aanjagen van het zorgproces.

CodeYard

Voor de derde keer op rij organiseerden de Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting 

NLnet en Capgemini CodeYard een wedstrijd waarbij middelbare scholieren uitgedaagd 

worden om Open Source-software te ontwikkelen. Met dit project willen deze partijen 

scholieren enthousiasmeren voor deelname aan technische studies én organisaties 

bewust maken van de mogelijkheden die Open Source-software biedt. CodeYard biedt 

de studenten een infrastructuur in de vorm van een ‘digitaal schoolplein’ waar creativiteit 

en programmeerkennis gestimuleerd worden. Zo wordt een basis gevormd voor de ont-

wikkeling van een eigen programmeerproject - individueel of in groepsverband. De uitein-

delijke winnaars ontvingen tijdens de finale de ‘Capgemini Open Source Award 2008’ en 

een geldbedrag. Daarnaast werd een publieksprijs uitgereikt. Het prijzengeld komt deels 

ten goede aan het informaticaonderwijs op de scholen en kan deels vrij door de winnaars 

worden besteed.
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FunCare4Kids

Een grote groep vrijwilligers van Capgemini heeft voor de tweede keer samen met de 

stichting FunCare4Kids in oktober ruim 300 kinderen een leuke dag bezorgd. 

FunCare4Kids organiseert ‘fundagen’ voor kinderen uit gezinnen met een gehandicapt 

gezinslid. Tijdens deze fundagen kunnen deze kinderen een dag lang onbezorgd spelen 

en kind zijn. De fundag stond dit keer in het teken van een mini-Olympics en vond plaats 

in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Voor dit thema is gekozen vanwege de Olym-

pische Spelen in Peking en vanwege het feit dat precies 80 jaar geleden de Olympische 

Spelen gehouden werden in Amsterdam. In een carrousel van 30 teams hebben de kin-

deren verschillende sporten en spelletjes gedaan, zoals voetballen, verspringen, hoog-

springen, door de hindernisbaan kruipen of estafette- en hordelopen. Alle teams hebben 

op de dag ook een eigen olympische vlag gemaakt. Tijdens de slotceremonie ontvingen 

de teams uit handen van Jean-Paul de Jong (voormalig FC Utrecht-speler), Regilio Tuur 

(oud-Olympiër en voormalig wereldkampioen boksen) en Eddy Linthorst (wethouder 

Sport, Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid) een medaille. Vanaf het ereterras waar de 

medaille-uitreiking plaatsvond konden de teams met hun teamvlag zwaaien naar ouders, 

broertjes en zusjes. Er kwamen veel enthousiaste reacties.

KiKa-run

Op 8 juni heeft Capgemini voor de 

derde keer meegedaan aan de KiKa-run 

in Spaarnwoude. De KiKa-run is een 

sponsorloop waarbij geld wordt inge-

zameld voor de Stichting Kinderen 

Kankervrij. Onder de 2700 lopers bevon-

den zich 300 kinderen en hiermee is de 

KiKa-run uitgegroeid tot een van de 

grootste kindersponsorloopevenemen-

ten van Nederland. Honderden familiele-

den, collega’s en vrienden creëerden 

een unieke sfeer bij de start en finish. 

En niet voor niets, want aan het eind 

van de dag kon een flink sponsorbedrag 

worden overhandigd aan de ambassa-

drice van KiKa, Inge de Bruijn.
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Big Blue Day

Op 30 oktober was de Plaza van Capgemini in Utrecht getransformeerd in een IBM infor-

matieve markt om alle Capgemini-medewerkers te laten zien dat IBM de grootste partner 

is van Capgemini. De zes informatiestands over verschillende onderwerpen werden goed 

bezocht. Veel bezoekers hoorden feiten over IBM die ze nooit eerder hadden gehoord. 

Meer dan 300 medewerkers vulden een quiz over IBM in en ontvingen daarvoor een 

Capgemini-IBM memorystick. 

Een van de stands was ingericht als game-hoek. Iedereen kon daar zijn vaardigheden op 

de Nintendo Wii en de Sony Playstation 3 testen, beide voorzien van IBM-technologie. 

Aan het eind van de dag waren de blauwe ijsjes van de ijscoman volledig uitverkocht en 

gingen 350 medewerkers met een Big Blue Day T-shirt naar huis.
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Leveranciers en businesspartners

Capgemini beschikt over een omvang-
rijk netwerk van mondiale samenwer-
kingsverbanden met gerenommeerde 
partners en leveranciers. Capgemini 
gelooft in de kracht van samenwer-
king, met klanten en partners. Door 
samen met onze partners inzicht te 
bieden in die oplossingen die de 
marktpositie van de klant verstevigen 
en verbeteren wordt Capgemini gezien 
als een meer betrouwbare leverancier 
van totale oplossingen. Inmiddels kent 
Capgemini al 60 verschillende allian-
ties waaronder wereldwijde strategi-
sche allianties met partners als HP, 
IBM, Microsoft, Oracle en SAP. Deze 
bedrijven zijn in staat om het techno-
logische landschap te ontwikkelen. 
Zij maken de markt. Bij het selecteren 
van onze partners nemen we onze 
Ethische Code als uitgangspunt en 
letten we op of zij bijvoorbeeld geen 
gebruikmaken van gedwongen arbeid 
of kinderarbeid, niet discrimineren en 
voldoen aan lokale wetten, vooral wat 
betreft werkomstandigheden, gezond-
heid en veiligheid. Samenwerking met 
leveranciers en partners betekent 
goede afspraken maken over de 
manier waarop we samenwerken. 
Hiervoor heeft Capgemini een aantal 
basisregels en richtlijnen opgezet om 
op een eerlijke manier samen te wer-
ken en op een transparante manier 
onze partners te selecteren. 

Oracle Partner Awards

Op 12 juni 2008 heeft het Partner Art of Networking-evenement plaats gevonden in de 

Taets Art Gallery te Zaandam. Tijdens dit evenement, georganiseerd door Oracle, werden 

de Partner Awards uitgereikt. Capgemini ontving de Award voor beste consultingpartner 

omdat over de gehele breedte van Oracle-oplossingen goed wordt samengewerkt met 

Oracle Nederland en omdat het accountmanagement van beide partijen elkaar goed weet 

te vinden. Deze gezamenlijke aanpak heeft tot aantoonbare successen geleid. Zo organi-

seert Capgemini regelmatig rondetafelbijeenkomsten over actuele onderwerpen in de 

industrie voor bestaande en nieuwe klanten. De Award-uitreiking werd in een heuse 

EK-sfeer gehuld. Tijdens de uitreiking werd door Oracle het ideale team van Oracle-

specialisten onthuld en ontstond zo een voetbalveld met daarop de namen van de win-

naars van de onderlinge categorieën. Capgemini nam daarbij als middenvelder een pro-

minente plek in.

THESMARTMETERINGSHOP.COM

Capgemini speelt in op de vervanging van de conventionele elektriciteits- en gasmeters 

door nieuwe slimme meters. Samen met gerenommeerde marktpartijen heeft Capgemini 

een consortium gevormd om op basis van een flexibele visie op het end-to-end proces 

van meter tot klant een oplossing te bieden voor het leveren, installeren, implementeren 

en beheren van meters, dataconcentrators, communicatietechnologie, en meter-datama-

nagementsystemen. Dit consortium heet THESMARTMETERINGSHOP.COM. Om te laten 

zien hoe alles werkt, is er een demo-lab opgesteld waarin de werking van de ontwikkelde 

architectuur wordt getoond. Het smart metering-team beschouwt slimme meters als een 

eerste stap naar het intelligent maken van het netwerkbedrijf. We verwachten dat hier in 

de nabije toekomst grote investeringen gaan plaatsvinden, noodzakelijk om aan maat-

schappelijke vraagstukken te voldoen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, energiebespa-

ring, maar ook om een antwoord te hebben op de vergrijzing van het personeel. De 

bedoeling is dan ook het demo-lab in fases uit te bouwen naar smart grid-toepassingen 

en smart home-toepassingen. Hiertoe zijn al gesprekken gestart met een aantal markt-

partijen, waaronder Cisco, KPN en Plugwise.
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Capgemini weet al jaren goede resulta-
ten te boeken met duurzame initiatie-
ven. Bij het verwerken van afval wordt 
bijvoorbeeld zo veel mogelijk gerecy-
cled. Het hoofdkantoor in Papendorp 
is zeer vooruitstrevend in het gebouw-
beheersysteem, waarbij efficiënt 
gebruik wordt gemaakt van elektriciteit 
en verwarming. 

Onze grootste uitdaging ligt echter op 
het vlak van het zakelijk reizen. In 
2008 is daarom veel aandacht besteed 
aan mobiliteitsinitiatieven, om de nade-
lige effecten van zakelijk reizen op het 
milieu zo veel mogelijk te beperken. 
Deze initiatieven richten zich op ver-
schillende thema’s, zoals faciliteiten op 
het gebied van openbaar vervoer 
(NS-Business Card, Utrecht Bereikbaar 
Pas), lease- en plaats-onafhankelijk 
werken door het bieden van technische 
en organisatorische oplossingen.

Minder reizen

Capgemini biedt medewerkers de 
mogelijkheid om virtueel of flexibel te 
werken, waardoor minder of geen reis-
tijd nodig is. Ten eerste zijn er ver-
schillende communicatiefaciliteiten 
waardoor medewerkers makkelijker op 
afstand samen kunnen werken. 
Bijvoorbeeld cPorts - een geavanceerde 
vorm van videoconferencing - en 
MeetingPlace voor teleconferencing. 
Naast onze regiovestigingen in Amster-

Omgeving

dam en Heerlen wordt in samenwer-
king met NS, hotels en restaurants ook 
gekeken naar andere flexwerklocaties 
met faciliteiten zoals internetconnec-
tiviteit, om minder reistijd en goede 
besteding van uren te kunnen rea-
liseren.

Slimmer reizen

Tegenwoordig is reiskeuze niet meer 
óf de auto óf openbaar vervoer, maar 
juist een slimme combinatie daarvan. 
Capgemini speelt hierop in door 
samen te werken met verschillende 
partijen in het openbaar vervoer. Zo is 
sinds 2007 de NS-Business Card een 
vast onderdeel van de arbeidsvoor-
waarden. Medewerkers kunnen zo 
hun (reis)tijd beter en effectiever be-
steden, terwijl er minder CO2 wordt 
geproduceerd. Tijdens de themadag 
‘Slimmer reizen’ is aandacht besteed 
aan een nieuw initiatief: de ‘Utrecht 
Bereikbaar Pas’, waarmee in Utrecht 
gratis gebruikgemaakt kan worden 
van het openbaar vervoer. Ook is op 
deze themadag aandacht besteed aan 
verschillende alternatieven voor de 
auto, zoals de elektrische fiets, de 
leasescooter en een elektrische motor-
scooter.

Groener rijden

Naast alternatieven voor de auto 
wordt ook aandacht besteed aan 
groener rijden. Er is veel informatie 

Auto’s

Medewerkers met leaseauto 3.553 3.494

ABC-auto’s (%) 70 73

Hybrideauto’s in wagenpark

Hybrideauto’s in bestelling

79

41

200

86

Medewerkers met eigen vervoer 1092 994
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beschikbaar over het leasen van zuini-
gere auto’s en zijn er twee Prius pool-
auto’s beschikbaar voor zakelijke rit-
ten voor medewerkers die met de fiets 
of openbaar vervoer naar kantoor zijn 
gekomen. In 2008 is met deze initia-
tieven een grote stap vooruit gezet om 
de druk op het milieu door zakelijk 
reizen te verminderen. Deze initia-
tieven zijn beloond met het winnen 
van de ALD Green Fleet Award. 
In 2009 gaan we door met deze initia-
tieven. Begin 2009 zal de Travel Portal 
actief worden. Op de Travel Portal zal 
up-to-date informatie te vinden zijn 
over files, weersverwachting, openbaar 
vervoerreisplanners en beschikbaar-
heid van de Prius pool-auto’s. 

Bovendien wordt verder gewerkt aan 
motorlease, NS Easydrive voor 
autohuur en ‘A new way of working’: 
werken waar het voor de medewerker 
op dat moment het beste uitkomt, bij 
de opdrachtgever, thuis of op kantoor. 
Een andere belangrijke ontwikkeling 
is de implementatie van het ‘environ-
mental management system’ (EMS) 
volgens de ISO 14001 norm. Deze 
standaard gaat uit van een continue 
verbetering in energieverbruik en 
vraagt om een gestructureerde aanpak 
om deze verbeteringen te implemen-
teren.

Ontwikkeling (papier-)afval Ontwikkeling carbon footprint 

Capgemini NL
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Capgemini wint ALD Green Fleet Award

In oktober 2008, tijdens Route ’08, een congres van ALD Automotive, is Capgemini tot 

winnaar van de Green Fleet Award uitgeroepen. Dit is een erkenningsprijs van ALD 

Automotive voor milieuvriendelijk wagenparkbeheer. Het doel van de Award is aandacht 

vragen voor bedrijven die toekomstgericht denken op mobiliteitsgebied. De Green Fleet 

Award werd voor het eerst uitgereikt voor het meest vooruitstrevende mvo-beleid op het 

gebied van mobiliteit. De jury koos voor Capgemini vanwege het zeer brede pakket aan 

mvo-maatregelen, zoals de NS-Business Card voor leaserijders, korting op de leaseprijs 

op basis van zuinige energielabels en diverse interne campagnes zoals hybride proefrit-

dagen en de slimmer reizen dagen. Dit resulteert bij Capgemini in een wagenpark dat 

inmiddels voor 75% groen is. Ook wordt efficiënt gebruikgemaakt van alternatieve ver-

voerswijzen, waarbij extra kosten opwegen tegen besparingen op brandstofverbruik. 

‘Een inspirerend resultaat’, aldus de jury.

Fast Forward ruilt hotelkamer voor tent!

“Capgemini is geweldig!” Dit zijn de woorden die Camiel Eurlings, minister van Verkeer 

en Waterstaat uitte als reactie op het rapport ‘Trends in Mobiliteit’. Capgemini wil graag 

vooroplopen als het gaat om duurzaam ondernemen en de tweede lichting van Fast 

Forward heeft het initiatief genomen om hieraan bij te dragen. Vanuit de gedachte ‘prac-

tice what you preach’ heeft de tweede lichting van Fast Forward het bewustzijn van duur-

zaam ondernemen bij het programmamanagement en de deelnemers vergroot door een 

‘CO2 bewuste module’ te organiseren. De meest milieuonvriendelijke programmaonder-

delen werden vervangen door groene initiatieven zoals reizen per trein. Door het reizen 

met openbaar vervoer alleen al verminderde de uitstoot van deze module van 624 kg 

naar 126 kg. Maar ook verruilden de deelnemers hun warme bed in een eigen hotelkamer 

voor een luchtbed in een gedeelde tent.

cPort (aantal videoconference-

sessies)

Netto footprint
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Capgemini levert aantoon-
baar toegevoegde waarde 

aan de prestaties en veranderingsproces-
sen van zijn klanten in een groot aantal 
branches. Dit gebeurt met een compleet 
en innovatief aanbod van consulting-, 
technology- en outsourcingdiensten, die 
vrijheid creëren in het ondernemerschap 
van de klanten. Daarbij werkt Capgemini 
op een onderscheidende manier - the 
Collaborative Business ExperienceTM - 
samen met zijn klanten aan het behalen 
van snellere en betere resultaten. Om zijn 

klanten een optimale oplossing te bieden 
heeft Capgemini wereldwijd een leve-
ringsmodel ontwikkeld: Rightshore® dat 
de beste talenten ter wereld bundelt om 
ze als één team op een project te laten 
werken. Capgemini heeft vestigingen in 
meer dan 30 landen en heeft wereldwijd 
meer dan 90.000 medewerkers in dienst. 
De organisatie realiseerde in 2008 een 
omzet van 8,7 miljard euro.

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