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 Financial Services the way we do it

denken over de samenwerking met 
India. India is niet langer de ‘fabriek’ 
die produceert. Steeds meer worden 
integrale managementteams samenge-
steld waarbij de verschillende landen 
een gelijkwaardig aandeel hebben. 
Ook de aansturing van de hr-functies 
is daardoor gewijzigd: meer vanuit 
global maar ook meer en meer vanuit 
Country Shared Services en India hr-
BPO-faciliteiten, terwijl de Country 
hr-functies meer en meer crossdisci-
pline samenwerken en programma’s, 
processen en best practices samen 
ontwikkelen en delen. Het jaar 2010 
zal in het kader staan van het verder 
versterken van deze activiteiten.

Ondanks de economische crisis en de 
aandacht die is uitgegaan naar alle 
organisatorische ontwikkelingen, heeft 
de ontwikkeling van onze duurzame 
activiteiten en dienstverlening zich 
gestaag doorgezet. Een steeds grotere 
groep medewerkers is actief betrokken 
bij deze duurzame ontwikkelingen en 
heeft onze klanten regelmatig over-
tuigd met hun passie en thoughtlea-
dership. Deze passie is ook terug te 
zien in de energie die door medewer-
kers is gestoken in zeer diverse maat-
schappelijke projecten. Op het gebied 
van milieu hebben we belangrijke stap-
pen gezet met de ISO 14001-certifice-
ring en de ondertekening van de 
MeerJarenAfspraak (MJA3). 

2010 zal in het teken staan van 
Meesterschap, Marktontwikkeling en 
Menskracht. Duurzaamheid zal als een 
rode draad door al deze ontwikkelin-
gen heen blijven lopen. Na een moei-
zaam jaar, waarin voor een deel van 
de markt en de organisatie de indivi-
duele inzet en ontwikkelingsmogelijk-
heden onder druk hebben gestaan, is 
het zaak om onze professionals, op 

alle niveaus, voldoende uitdaging te 
blijven bieden. Daarnaast zal in 2010 
vaart gezet worden in het uitbouwen 
en verder professionaliseren van onze 
wervingsinspanningen. De wervings-
profielen zullen door de groei in cross 
country global contracten, de snel ver-
anderende markt en klanteisen, de 
internationalisering van ons delivery-
mechanisme nog verder aangescherpt 
worden. De lat voor analytisch vermo-
gen, flexibiliteit, commerciële en com-
municatieve vaardigheden zal daar-
door nog hoger komen te liggen. Door 
de globalisering zullen onze professio-
nals vaker gevraagd worden om voor 
langere periode naar het buitenland te 
gaan. Wij zullen uitgebreid aandacht 
besteden aan de nodige randvoor-
waarden, zodat onze mensen zich te 
allen tijde gesteund en gewaardeerd 
voelen in de bijdrage die zij leveren. 

Met trots presenteren wij dit verslag, 
dat een terugblik bevat op de belang-
rijkste ontwikkelingen van 2009 en 
een vooruitblik op 2010. Wij wensen 
u veel plezier met lezen.

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

Voorwoord

2009 stond voor Capgemini in het 
teken van de grote flexibilisering met 
Capgemini New Way of Working 
(NWW) en de integratie per 1 januari 
2010 van Capgemini BAS, het voor-
malige Getronics PinkRoccade 
Business Application Services B.V., 
met meer dan 2.100 werknemers. 
Ook is de wereldwijde economische 
crisis niet aan Nederland en ook niet 
aan ons bedrijf voorbijgegaan.
De mogelijkheden van NWW zijn van 
begin af aan intensief benut om inter-
nationaal werkoverleg en vergaderen 
op een duurzame manier mogelijk te 
maken. Thuiswerken, flexplekken, 
alternatieve combinaties van vervoer, 
het werken op zogenaamde ‘hotspots’ 
in het land, teleconferencing etc. heb-
ben medewerkers in staat gesteld 
beter sturing te geven aan de eigen 
werk-privébalans. Een en ander heeft 
een positieve invloed gehad op de 
tevredenheid, productiviteit en de ver-
sterking van onze cultuurwaarden. De 
vrijheid om flexibel met werkschema’s 
om te gaan - deels noodzakelijk van-
wege de verschillende internationale 
tijdzones - is gegroeid en algemeen 
geaccepteerd.
 
Waar de globalisering in 2004 al 
gevolgen had voor de aansturing van 
de Outsourcing-discipline, gingen in 
2009 Consulting en Financial Services 
over op een global aansturingsmodel. 
Dit was onder andere merkbaar in de 
uitrol van een wereldwijd competen-
tiemodel voor Consulting en de ont-
wikkeling van een Global Leadership 
Programma voor Financial Services. 
Door deze globalisering en de steeds 
nauwere samenwerking met India kan 
gesteld worden dat Capgemini ope-
reert als een Global Team, waarbij de 
client intimicy veelal lokaal wordt 
vormgegeven. Men is ook anders gaan 
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 Financial Services the way we do it

Leiderschap en ethiek gaan over zeg-
gen wat we doen en doen wat we zeg-
gen. We omarmen daarbij onze zeven 
kernwaarden en onze bedrijfsethiek 
die ten grondslag liggen aan al onze 
dienstverlening.

Het mogelijk maken van vrijheid, 
samenwerken maar ook het genereren 
en exploiteren van innovatieve ideeën 
vraagt om snel kunnen handelen. Het 
in contact brengen van mensen, het 
vormen van multiculturele teams 
zowel fysiek als virtueel en het delen, 
creëren en hergebruiken van kennis is 
daarom essentieel. Wederzijds ver-
trouwen en gedeelde waarden vormen 
de basis van succesvolle resultaten. De 
cultuur van Capgemini is gebaseerd 
op respect voor het individu, weder-
zijdse ondersteuning tussen collega’s 
en echte samenwerking.

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 lokale beleid 
met respect voor lokale wet- en regel-
geving kan effectief als één groep wor-
den gewerkt. Het naleven van deze 
richtlijnen maakt onderdeel uit van 
ons interne auditproces. Het Blue 
Book is beschikbaar voor alle mede-
werkers. Ons ethisch beleid, ons pro-
curementbeleid, ons milieubeleid en 
ons commitment naar onze medewer-
kers zijn allemaal beschikbaar via 
onze externe website.

Leiderschap en positionering

In een steeds veranderende en com-
plexe omgeving erkennen wij de 
behoefte om ons businessmodel voort-
durend aan te passen, om een duurza-
me en ethische economische prestatie 
te realiseren naast continue aandacht 
voor de ontwikkeling van onze mede-
werkers. Wij hechten belang aan 
gezond ethisch gedrag en principes 
die gebaseerd zijn op onze waarden 
zoals samengevat in onze Code of 
Business Ethics.
De principes van deze code gaan over 
thema’s als respect voor culturele ver-
schillen en mensenrechten, het milieu, 
vrijheid van associatie, het bevorderen 
van diversiteit, het welzijn van onze 
medewerkers en gezondheid en veilig-
heid. Onze Code of Business Ethics 
behandelt ook omkoperij en corrup-
tie, belangenconflicten, vertrouwelijk-
heid van informatie, voorkennis en 
zakelijke schenkingen en amusement.

In de afgelopen 43 jaar heeft 
Capgemini een reputatie in de markt 
verworven door de wijze waarop wij 
de hiervoor genoemde waarden en 
principes in de dagelijkse praktijk 
naleven. Onze reputatie is een authen-
tieke kwaliteit, die essentieel is voor 
onze dynamiek en groei. Vanuit 
Capgemini Group is een Ethics & 
Compliance-programma gelanceerd 
dat deze reputatie verder moet ver-
sterken en bewaken. Het programma 
is gebaseerd op de ethische cultuur 
die al sinds het ontstaan van de 
Group bestaat. De eerste stap in 2009 
is het verhogen van het bewustzijn bij 
managers ten aanzien van zakelijke 
integriteit en het voorkomen van 
ongewenst gedrag richting medewer-
kers. In 2010 zal het Ethics & 
Compliance-programma bij al onze 
medewerkers actief onder de aandacht 
worden gebracht.

Leiderschap en positionering 7

Onze zeven kernwaarden

Eerlijkheid 

Durf 

Vertrouwen 

Vrijheid 

Teamgeest 

Bescheidenheid 

Plezier
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Om het mvo- en duurzaamheidsbeleid 
in de organisatie te verankeren, is in 
2009 een Sustainability Board inge-
steld. In deze Sustainability Board (SB)
zijn alle disciplines van Capgemini 
vertegenwoordigd door een lid van 
het discipline-managementteam. 
Daarnaast zitten de thoughtleaders 
van het eerste uur op gebied van 
duurzaamheid in deze SB. De SB 
wordt voorgezeten door de manager 
CSR & Sustainability. De SB komt 
maandelijks bij elkaar en bespreekt 
alle ontwikkelingen op het gebied van  
en doet voorstellen over beleid en 
doelstellingen aan de bestuurders van 
Capgemini in Nederland.

Capgemini scoort voldoende op medewerkertevredenheid

Incompany publiceert elk jaar in december de Incompany 200 lijst, met daarin de 

resultaten van het werknemertevredenheidsonderzoek. In 2009 deelden ruim 6.500 

werknemers van de 200 grootste organisaties in Nederland rapportcijfers uit aan 

hun werkgever voor onder meer salaris, werksfeer, contact met de leidinggevende, 

baanzekerheid en waardering. 

Capgemini scoort een 88e plaats op deze lijst met een gemiddeld rapportcijfer van 

6,62 en is daarmee de enige ICT-organisatie in de top 100. De daling ten opzichte 

van 2008, toen een 7,5 werd gehaald, wordt met name veroorzaakt door de score

op het thema carrière (6,40). Dit heeft volgens Incompany vooral te maken met de 

economische recessie en de overname van BAS. 

Klanten beoordelen dienstverlening Capgemini met ruime voldoendes

Incompany 100 toont de rapportcijfers waarmee klanten hun adviesbedrijven beoor-

delen. In 2009 deelden ruim 4.700 beslissers uit het midden- en grootbedrijf rapport-

cijfers uit aan de door hen ingehuurde adviesbedrijven. Rapportcijfers worden uit- 

gedeeld voor zestien onderdelen waaronder verleende service, afspraken nakomen, 

vakkennis, branchekennis, integriteit en prijs-kwaliteitverhouding. Verdeeld over 

negen adviessectoren worden de beste en de slechtste bedrijven in de markt 

gepresenteerd. 

Capgemini scoort met een gemiddeld rapportcijfer van 7,02 een zesde plaats in 

de  sector Management en Organisatie. Het laagste cijfer op de verschillende 

onderdelen is een 6,68 voor prijs-kwaliteitverhouding. Capgemini scoort het hoogst 

op communicatie (7,27), houding (7,17) en betrouwbaarheid (7,35). “Zoals altijd zijn 

het de medewerkers van Capgemini die de meeste indruk maken”, aldus Incompany. 

In de sector IT staat Capgemini op een dertiende plaats met een gemiddeld 

rapportcijfer van 6,62. Dit rapportcijfer is licht gedaald ten opzichte van 2008 (6,74).
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We work with our client as
if we were members of
their team.

Leiderschap en positionering 9

Capgemini handhaaft sterke 

marktpositie

Blauw Research heeft in 2009 voor de

zestiende keer het Image Blueprint (IB)

Consultancy- en ICT-onderzoek uit-

gevoerd. Dit onderzoek geeft inzicht

in het imago van bedrijven in de ICT-

sector ten opzichte van hun concur-

renten. Net als in 2008 wijkt het imago 

van Capgemini in positieve zin af van 

concurrenten als Atos Origin en Logica 

door significant hogere scores op vrij-

wel alle onderzochte aspecten. Een be-

langrijke conclusie uit het onderzoek in 

2009 is dat Capgemini nog steeds een 

sterke marktpositie heeft met name in 

business- en ICT-consultancy. 

Dit beeld wordt ook bevestigd door de 

Incompany 500, dat jaarlijks de 500 

bedrijven, overheden en instellingen met 

de beste reputatie op de Nederlandse 

markt presenteert. In mei 2009 prijkte 

Capgemini op de 28ste plek in deze 

jaarlijkse index. Voor het eerst komt 

Capgemini als de absolute nummer één 

uit de strijd onder de consultancy- en 

ICT-bedrijven omdat nu naast goede 

prestaties op medewerkertevredenheid 

ook hoge ogen gegooid worden op de

aspecten klanttevredenheid, aantrek-

kingskracht en favoriete investering

voor klanten.

Ook onder de Nederlandse ICT’ers is 

Capgemini nog steeds populair. Dat 

blijkt in augustus 2009 uit onderzoek van 

TNS NIPO in opdracht van Computable 

naar de populariteit van de veertig 

grootste ICT-adviesbedrijven. De 20.000 

ondervraagde ICT’ers wijzen Atos Origin, 

Microsoft, IBM, HP en Capgemini/Sogeti 

aan als de top vijf van hun favoriete 

adviesbedrijven.

Capgemini ontvangt Young Leaders

for Nature

Het tweede Young Leaders For Nature 

(YLFN) Forum vond plaats op 17 januari 

2009 bij Capgemini in Utrecht. 250 

young professionals van bedrijven 

als TNT, Essent, Akzo Nobel, Philips, 

KPMG, Triodos Bank, PWC, IBM, DSM 

en Capgemini kwamen naar Capgemini 

om met elkaar te praten en van elkaar 

te leren over de mogelijkheden die de 

young professionals hebben om invloed 

uit te oefenen op de duurzaamheid van 

hun eigen organisatie. Na de opening 

door Onno van de Weteringh, HR- 

directeur van Capgemini, en een korte 

introductie in het gebruik van visuele taal 

werd stilgestaan bij de ontwikkelingen 

sinds het eerste YLFN Forum in 2008. 

Uit onderzoek van PWC bleek de 

duurzaamheidsdiscussie meer basis 

te hebben gekregen. De behoefte aan 

opvolging is groot, bijvoorbeeld door 

het delen van best practices. Daarnaast 

zijn de young professionals van mening 

dat de discussie met hun CEO’s en 

duurzaamheidsmanagers belangrijk is om 

het thema ook op termijn te laten beklijven 

in de businessmodellen. Bryan Smith nam 

de deelnemers mee in zijn verhaal over 

de ‘Necessary revolution’, de noodzaak 

van transformerende strategieën om 

een duurzamere wereld te creëren. In 

de daarop volgende ‘Open Space’ werd 

gepassioneerd gediscussieerd over dertig 

verschillende onderwerpen. Ten slotte 

gingen de bedrijfsteams aan de slag met 

hun commitment en strategie ten aanzien 

van de duurzaamheid in hun eigen 

organisatie. Vol inspiratie, nieuwe ideeën, 

uitdagingen, acties en een nieuw netwerk 

gingen de young professionals naar huis.

Mvo-awarenesscampagne 

In 2009 is Capgemini gestart met een 

interne mvo-awarenesscampagne om 

de kennis onder medewerkers rondom 

het mvo- en duurzaamheidsbeleid van 

Capgemini te vergroten. De campagne 

richt zich op drie aandachtsgebieden:

het beleid en de maatregelen van

Capgemini, de duurzame dienstver-

lening van Capgemini en de eigen 

bijdrage van medewerkers. Na een lange 

voorbereidingsperiode waarin presentatie, 

informatie- en filmmateriaal werd ont-

wikkeld, was op 19 november 2009 de 

aftrap van de campagne met als titel: 

‘Welcome on board!’ Via eetbare flyers 

werden medewerkers geattendeerd 

op beschikbare informatiebronnen 

als Talent en Wiki. Op alle locaties 

was de Capgemini-film over mvo en 

duurzaamheid te zien, evenals de film 

over Naandi. Door het jaar heen zijn veel 

presentaties gegeven bij vakgroepen en 

andere bijeenkomsten.

In 2010 wordt de campagne voortgezet. 

Naast het gebruik van bestaande 

informatiebronnen als Wiki, intranet en 

de digitale nieuwsbrieven zal intensiever 

gebruik worden gemaakt van social 

media als Yammer en Blue Innovation. 

Er is een e-learningmodule ontwikkeld 

om heel specifiek het milieubeleid 

onder de aandacht te brengen. Tevens 

zullen instrumenten worden benut zoals 

podcasts en Masters in Business-sessies.
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Medewerkers

Medewerkers in dienst

2007 2008 2009 BAS 2009

4.645 4.987 4.430 1.927

Medewerkers 11

Leeftijdsopbouw 2009

Leeftijdscategorie Capgemini BAS

20 - 25 93 21

25 - 30 756 142

30 - 35 733 160

35 - 40 805 270

40 - 45 713 367

45 - 50 603 324

50 - 55 423 341

55 - 60 224 231

60 - 65 79 69

65 > 1 2

Loopbaanbeleid, ontwikkeling 

en opleiding

Het jaar 2009 stond in het teken van 
besparingen, voor iedereen. Maar hoe 
kan een bedrijf, waarvoor ontwikke-
ling van onze medewerkers een onder-
deel is van onze ‘grondwet’, besparen 
op dat vlak en toch duurzaam blijven 
investeren in onze populatie.
Deze vraag heeft in 2009 geleid tot 
een paradigma verschuiving voor wat 
betreft loopbaanontwikkeling en 
opleidingen. We zijn gestopt met het 
‘op voorraad’ leren via vaste curricula. 
Daarvoor in de plaats heeft just-in- 
time leren zijn intrede gedaan: alleen 
dat leren wat je op dit moment en in 
de huidige praktijk nodig hebt. Zo 
heeft een opleiding meer impact en 
blijft de kennis beter hangen. Deze 
ontwikkeling - die zeker gestimuleerd 
is door de economische malaise - zal 
naar verwachting ook de komende 
jaren het uitgangspunt blijven. 
Een andere opvallende ontwikkeling 
hieraan gerelateerd is de succesvolle 
lancering van ruim 6000 e-learnings 
wereldwijd geweest. Naast e-learnings 
zijn er ook talloze e-books, video’s en 
luisterboeken beschikbaar. In 2010 
zal dit fantastische materiaal, deels ont-
wikkeld door Skillsoft en deels door 
Capgemini India, beter vindbaar moe-
ten zijn en verder onder de aandacht 
gebracht worden van onze medewer-
kers. Deze vorm van leren kennen we 
al enkele jaren, maar in de gehele ver-
schuiving naar de New Way of 
Working is het een onmisbaar gegeven.

Een ontwikkeling die los van de eco-
nomische malaise in gang is gezet, 
betreft competentiemanagement. 
Voor de verschillende disciplines 
(Consulting, Technology, Outsour-
cing) zijn namelijk volgens hetzelfde 
principe wereldwijde competentie-

Grade-verdeling 2009

Junior 28,44%

Medior 59,37%

Senior 12,19%
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modellen ontwikkeld. De kern van 
zo’n model is een curriculum, ge-
richt op kerncompetenties en door-
groei in senioriteit. Daar omheen is 
een rol-gebaseerd curriculum ontwik-
keld, gericht op vakontwikkeling. 
Deze curricula leveren zo een basis 
voor gerichtere en internationaal op 
elkaar afgestemde ontwikkelpaden.
In 2010 zullen de competentiemodel-
len en bijbehorende curricula verder 
ontwikkeld en uitgerold worden.

Naast de herstructurering van de
manier waarop we willen omgaan met 
ontwikkelen, heeft Capgemini ook op 
het gebied van content en innovatie 
een aantal opvallende ontwikkelingen 
getoond.
Capgemini heeft een leiderschaps-
model ontwikkeld dat gebaseerd is
op negen leiderschapsdimensies. In 
een jaarlijks reviewproces worden alle 
leiders binnen Capgemini op deze 
dimensies beoordeeld. De negen 
dimensies zijn ook het uitgangspunt 
voor het leiderschapsprogramma voor 
deze doelgroep: de International 
Business School. Ook de medewerkers 
uit het Fast Forward-programma wor-
den langs deze negen dimensies 
gevolgd. In het leiderschapscurricu-
lum zit nog een hiaat voor de mid-
dengroep uit de Talentpool. Het 
Gaining Leadership-programma is een 
belangrijke ontwikkeling om dit gat te 
dichten en in 2010 zal verder worden 
gewerkt aan de ontwikkeling van het 
curriculum.
Het Gaining Leadership-programma is 
een internationaal en zeer innovatief 
programma, bedoeld voor iedereen 
die verantwoordelijkheid heeft voor 
een team. Het is gebaseerd op een 
combinatie van serious gaming,
nieuwe media en meer traditionele 
vormen van leren. Vanuit het gegeven, 

met alle rightshore-ontwikkelingen, 
dat leiderschap niet meer plaatsafhan-
kelijk is, is gezocht naar mogelijk-
heden om visie over te dragen op een 
team dat fysiek elders zit. Vanwege de 
hoge mate van innovatie die dit pro-
gramma kent, staat Capgemini in 
februari 2010 in Karlsruhe op de 
LEARNTEC.

Ten slotte staat voor 2010 - nadat het 
oude programma in april 2009 is ge-
stopt - een nieuw onboarding-pro-
gramma klaar om uitgerold te wor-
den. In dit programma wordt kennis-
overdracht vooral digitaal vormgege-
ven met het oog op een eenduidige 
boodschap. De kennismakingsdagen 
zelf beogen vooral een beleving te
creëren die aansluit bij de cultuur-
waarden.

Dat steeds meer organisaties 
Capgemini, naar aanleiding van 
bovengenoemde ontwikkelingen, 
benaderen om mee te denken over
leiderschapsprogramma’s beschou-
wen wij als een compliment én als
een bewijs voor de toegevoegde waar-
de van onze programma’s voor de 
duurzame ontwikkeling van onze 
medewerkers.
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Medewerkers 13

Wereldwijd leercontract met SAP

Capgemini heeft al jaren een alliantie met SAP waarbij voorheen per land afspraken 

werden gemaakt over opleidingen. De waarde van de alliantie is aanzienlijk verhoogd 

nu wereldwijd afspraken zijn gemaakt over het gebruik van opleidingsmaterialen en 

tarieven. Op dit moment wordt gewerkt aan een vergelijkbare overeenkomst met 

Oracle voor Learning Credits voor alle medewerkers van Capgemini wereldwijd. 

Young Capgemini NL viert succesvolle kick-off

Young Capgemini is het netwerk voor Capgemini-medewerkers tot 35 jaar en is ont-

staan vanuit verschillende sectorale jongerennetwerken. Op 29 januari 2009 vond in 

de design centers van Capgemini de kick-off plaats van dit overkoepelende netwerk 

voor jonge Capgemini-medewerkers. De uitkomst van deze sessie is dat Young 

Capgemini zich wil richten op crosssectorale samenwerking, carrière en plezier. 

Young Capgemini is lid van de Inter Company Association (ICA) die het netwerken 

tussen young professionals van verschillende bedrijven faciliteert. Hierdoor kunnen 

Young Capgemini-medewerkers participeren in activiteiten die worden georganiseerd 

met andere Young professionals van bedrijven zoals ING, KPN, Philips, Shell en 

Essent. In 2009 heeft Young Capgemini een aantal bijeenkomsten georganiseerd 

zoals een discussieavond met onder anderen Peter Barbier over de integratie van 

Capgemini en BAS.

Career Center: de juiste mensen op de juiste plek 

Het Career Center is dé plek waar medewerkers die nieuwsgierig zijn naar de loop-

baanmogelijkheden binnen Capgemini, die willen versnellen of die wat anders willen, 

terechtkunnen. Het Career Center biedt een consult met een spiegel, handvat of 

leerweg. Na dit consult heeft de medewerker meer zicht op de organisatie, meer 

zicht op zichzelf en meer zicht op zichzelf binnen de organisatie. 100% van de 

bezoekers geeft aan dat zij het Career Center aanraden aan andere collega’s. Ook 

opleidings- en coachadvies is een onderdeel van de dienstverlening van het Career 

Center. Deze advisering richt zich op het vaststellen van de leer- of coachvraag 

en het aanreiken van de middelen (opleiding, coachtraject) die daar het beste bij 

aansluiten. In 2009 wisten 600 medewerkers de weg naar het Career Center te 

vinden, een verdubbeling ten opzichte van 2008. 80% van de bezoekers zijn onze 

consultants en senior consultants. Het verloop onder de bezoekers van het Career 

Center was in 2009 vijf keer lager dan onder de rest van de medewerkers. Een klein 

deel van de bezoekers, zo’n 5%, besluit over te stappen naar een ander onderdeel

in de organisatie. 
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Arbeidsmarkt

Terugkijkend op 2009 kan het recruit-
mentproces het beste worden verge-
leken met een dieselmotor, die statio-
nair is blijven draaien. Het proces is 
zo ingericht dat bij het aantrekken 
van de markt of het binnenhalen
van een mooi project snel de juiste 
mensen kunnen worden gezocht en 
aangenomen.

Aan het begin van het jaar was de 
ambitie nog om 500 nieuwe mede-
werkers te werven. Aan het eind van 
het eerste kwartaal is deze ambitie 
behoorlijk bijgesteld. Alleen specifieke 
vacatures ter vervanging van specialis-
tische rollen werden toen nog uitge-
zet. Uiteindelijk zijn in het verslagjaar 

188 nieuwe medewerkers in dienst 
gekomen en is de afdeling recruitment 
afgeslankt van dertig naar drie mede-
werkers.

Om stationair te kunnen blijven draai-
en, is in 2009 veel aandacht besteed 
aan het opbouwen van een ‘talent-
pool’. Sollicitanten met interessante, 
geschikte cv’s zijn - met hun toestem-
ming - opgenomen in deze talentpool. 
Nu de markt weer aantrekt, worden 
deze sollicitanten actief benaderd voor 
de ontstane vacatures.

De Capgemini-vacaturesite www.
werkenbijcapgemini.nl is gedurende 
het jaar actief bijgehouden met het oog 
op behoud van de goede naamsbe-

kendheid en om voeling te blijven 
houden met de arbeidsmarkt.

Er heeft dus geen actieve werving 
plaatsgevonden. Wel is heel bewust 
gekozen om aan een aantal campus-
evenementen deel te nemen. Bij deze 
evenementen worden vooral 3e en 4e 
jaarsstudenten bereikt. Doel van onze 
deelname is om deze studenten 
bekend te maken met Capgemini. Op 
basis van de ervaringen van de afgelo-
pen jaren is een keuze gemaakt uit de 
talrijke campusevenementen die door 
het jaar heen worden georganiseerd. 
Dit heeft geleid tot deelname aan acht 
evenementen. Tijdens zo’n dag vinden 
vooral veel persoonlijke gesprekken 
plaats met potentiële kandidaten, 
naast de gebruikelijke workshops en 
informatiestands. 

Recruitment werkt voor enkele spe-
cialistische rollen veel samen met
wervings- en selectiebureaus. Intern 
wordt samengewerkt met het Career 
Center van Capgemini, met name op 
het gebied van interne vacatures. 

Om het recruitmentproces optimaler 
te kunnen ondersteunen, is in 2009 
een nieuw systeem geïmplementeerd, 
IGrasp van de firma Stepstone. Bij de 
keuze voor dit systeem is al rekening 
gehouden met de mogelijke verplaat-
sing van recruitmentactiviteiten naar 
India. 

Ook voor Recruitment heeft de komst 
van Capgemini BAS een grote rol 
gespeeld. De integratie van de recruit-
mentactiviteiten van beide organisaties 
is soepel verlopen, doordat van begin 
af aan de recruitmentmedewerkers 
nauw hebben samengewerkt met 
name bij de selectie en implementatie 
van het nieuwe systeem. 
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De verwachtingen voor 2010 zijn 
voorzichtig positief. De nadruk zal 
voornamelijk liggen op de vervan-
gingsvraag en op de specifieke exper-
tisegebieden waar groei wordt ver-
wacht. Om directer te kunnen reage-
ren op de behoefte vanuit de markt 
zal de werving van senior professio-
nals bij de verschillende disciplines 
worden neergelegd. De werving van 
young professionals blijft centraal 
georganiseerd. 

Medewerkers 15

In- en uitstroom van personeel

2007 2008 2009 BAS 2009

Instroom 16,0% 22,3% 4,0% 2,7%

Uitstroom 16,9% 15,2% 15,8% 14,0%

Best Graduates Game: op zoek naar de kortste weg!

Capgemini heeft als enig ICT-bedrijf deelgenomen aan de Best Graduates Game in 

2008 - 2009. Best Graduates is een game voor toptalenten die afstuderen aan een 

Nederlandse universiteit. Deze game biedt studenten de mogelijkheid om op een 

competitieve wijze in het netwerk van topwerkgevers te komen. Alle deelnemende 

bedrijven hebben toegang tot een database met cv’s van de studenten die zich 

voor de Best Graduates Game hebben aangemeld. Elk bedrijf vaardigt één student 

af die deelneemt aan de finaledag van de Best Graduates Game. De finaledag met 

twaalf finalisten was een geweldige en succesvolle dag. De Capgemini-kandidaat is 

op de 8e plaats geëindigd. Hij heeft hiermee de ‘super status prijs’ gewonnen: een 

rondreis door China voor twee personen. De prijs werd ’s avonds bij het diner aan 

hem uitgereikt. Tijdens de rondreis, die in september heeft plaatsgevonden, hebben 

onze kandidaat en zijn reisgenoot ook een bezoek gebracht aan Capgemini China in 

Shanghai. Beide studenten hebben een fantastische reis gehad!  

Capgemini topscorer in SollRespons 2009

SollRespons 2009 maakt expliciet hoe adequaat Nederlandse organisaties omgaan 

met sollicitaties. SollRespons is een onderzoeksproject van Internet-Id te Groningen. 

Deze organisatie ontwikkelt en exploiteert innovatieve webconcepten, onder andere 

op het gebied van solliciteren en recruitment. Gedurende de maanden februari tot 

en met juli 2009 zijn uit hoofde van verschillende typen sollicitanten zogenaamde 

‘mysterie sollicitaties’ verstuurd naar 117 Nederlandse organisaties,verdeeld over 

dertien branches (meerdere sollicitaties per organisatie). De reacties zijn geregistreerd 

en geanalyseerd op snelheid, accuratesse, kwaliteit en inhoud. Ook zijn de websites 

en de vacaturegedeelten daarvan bezocht, geanalyseerd en beoordeeld. Op basis 

van criteria als snelheid van reageren, inhoud van reacties, wijze van benaderen van 

sollicitanten, nakomen van beloften en vindbaarheid van websites / vacatures /

gegevens binnen de vacatureteksten werden de deelnemende organisaties gerang-

schikt per branche en overall. Overall bleek Capgemini in editie 2009 met 180 punten 

als beste uit de bus te komen.
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Scoren met diversiteit

Met 21% vrouwen in de organisatie, 
15% vrouwen in de verschillende 
managementlagen, medewerkers vari-
erend in leeftijd van 20+ tot 65+, 
afkomstig uit ruim 60 verschillende 
landen, een groeiende samenwerking 
op internationale projecten en een 
groeiend aantal collega’s uit India, 
Europa en de VS die voor kortere of 
langere tijd hier komen werken, 
wordt het beeld op de werkvloer van 
Capgemini steeds diverser. Capgemini 
ziet deze brede diversiteit aan achter-
gronden als de grootste kracht van de 
organisatie. Diversiteit is desondanks 
een thema dat continue aandacht 
behoeft, omdat we nog steeds ambi-
ties en doelstellingen hebben en be-
weging in diversiteit niet vanzelf gaat.  

Een van onze ambities is om in 2012 
25% vrouwelijke leiders aan boord te 
hebben. Met deze ambitie voor ogen 
is in 2009 nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de zichtbaarheid van 

vrouwelijke (management)talen-
ten in de organisatie. Dit 

heeft geleid tot het 
ontstaan van 

een intern Female Leadership Netwerk. 
Dit netwerk is in mei gestart met een 
uitgebreide ontmoeting tussen de 
vrouwelijke managementtalenten uit 
de organisatie en de Europese en 
Nederlandse managementtop. Het 
netwerk organiseert regelmatig lunch-
bijeenkomsten en daarnaast wordt in 
intensieve themasessies gewerkt aan 
de zichtbaarheid van deze doelgroep. 
Een ander initiatief in dit kader is de 
intervisie-pilot voor ‘jonge vrouwen’. 
Nog te vaak gaat deze doelgroep er 
vanuit dat hard werken voldoende is 
om de loopbaan naar wens vorm te 
geven. Alhoewel de pilot loopt tot de 
zomer van 2010 blijkt uit de tussen-
tijdse evaluatie al dat de resultaten 
zeer positief zijn. Vrouwen nemen 
zeer concreet actie, gesteund door 
hun collega’s, om hun loopbaan zelf 
bij te sturen waardoor meer gevoel 
voor autonomie en werkplezier ont-
staat en vrouwen minder snel geneigd 
zijn om te vertrekken.

Bij al onze activiteiten om te scoren 
met diversiteit zoeken we graag de 
samenwerking op met andere bedrij-
ven en organisaties. Om van elkaar te 
leren en samen nieuwe wegen in te 

slaan. Sommige evenementen krij-
gen het karakter van een 

traditie. 

% vrouwelijke consultants per 

discipline

2007 2008 2009

Consulting 29,5% 28,6% 28,6%

FS 14,3% 13,1% 13,5%

Outsourcing 10,7% 13,5% 13,2%

SSC 40,9% 22,2% 25,0%

Technology 13,3% 14,2% 14,1%

BAS 11,2%
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Zo was er dit jaar de derde Female 
Leadership Ontmoeting, die Direction 
samen met Capgemini organiseert en 
het jaarlijkse cross mentoring-pro-
gramma van Opportunity in Bedrijf. 
Een spontaan initiatief was de work-
shop van professor Martha Maznevski 
over de meerwaarde van diversiteit.

Een bijzondere sessie was de ontmoe-
ting van een zeer diverse groep men-
sen op 23 november in onze design 
centers rondom het thema ‘Beweging 
in diversiteit’. Met communicatiespe-
cialisten, hr-mensen, zelfstandige 
ondernemers en diversiteitspecialisten 
werd op innovatieve manier nage-
dacht hoe diversiteit in beweging te 
krijgen in Nederland en in de bedrij-
ven. Een van de initiatieven die hier-
uit is voortgekomen, is een cross- 
company intervisie-pilot waar naast 
Capgemini ook ABN AMRO, PWC, 
Achmea, KPN, Essent, UWV en het 
ministerie van EZ aan meedoen.
Deze pilot is in mei 2010 gestart.
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Magie, inspiratie, cultuur en humor op derde Female Leadership Ontmoeting

Op 3 november 2009 ontmoetten meer dan 175 deelnemers elkaar op de derde 

Female Leadership Ontmoeting bij Capgemini. Het programma stond in het teken

van magie, inspiratie, cultuur en humor. De opening van de ochtend werd verzorgd 

door George Parker, stand-up magician en zakelijk spreker. Esther Mollema van 

Direction ging daarna in gesprek met Esther Raats, directeur van Talent naar de

Top, over het realiseren van ambities. De ochtend werd afgesloten met een 

sparringronde van de deelnemers over de thema’s nieuwe uitdagingen, de volgende 

stap, balans werk-privé en goed leiderschap. Na de lunch deelde Esther Mollema 

ter inspiratie haar eigen inzichten uit het afgelopen jaar. Deze inzichten werden op 

zeer bijzondere wijze muzikaal vertaald door de operazangeres Iris de Koomen 

onder begeleiding van Yolanda van Tongeren. Met kippenvel op de armen gingen 

de deelnemers daarna naar de workshop ‘Hoe laat je ambities voor jou werken’ van 

Pacelle van Goethem. Joep Stassen, corporate comedian, wist vrijwel iedereen om 

de tuin te leiden in zijn keynoterol als Jens Ramberg, de Noorse minister van Milieu. 

De dag werd afgesloten met de presentatie van het boek ‘50% meer talent. Zo scoor 

je met vrouwen’ van Esther Mollema, de uitreiking van de Diversiteitsprijs 2009 aan 

Karima Belhaj (ING) en een geslaagde netwerkborrel. 

Financial Services actief aan de slag met diversiteit

In 2009 is door de leiding van Capgemini Financial Services (FS), vanuit een behoefte 

aan versnelling, actief werk gemaakt van m/v-diversiteit. Om doelgericht aan de 

slag te kunnen, is eerst een onderzoek gedaan door CvM Consulting. Op basis van 

achttien interviews is een goed overall beeld ontstaan van de doelgroep, zowel de 

persoonlijke kwaliteiten van de doelgroep als de belemmeringen waar zij tegenaan 

lopen. Aandacht is ook besteed aan de heersende normen en waarden in de 

organisatie met betrekking tot diversiteit. Diversiteit vanuit de top bleek wel gewenst, 

maar nog onvoldoende verankerd in de organisatie. De organisatie beschikt over 

voldoende vrouwelijk (management)talent én beschikt  over voldoende faciliteiten 

om diversiteitsbeleid succesvol neer te zetten, zoals een motiverend en stimulerend 

klimaat met voldoende mogelijkheden om de werk-privébalans te organiseren. 

Capgemini is in dat opzicht een aantrekkelijke werkgever voor vrouwen. Drempels 

liggen in het onvoldoende aanwezig zijn van een coachende managementstijl en in 

het feit dat zaken als netwerken, profilering en planmatig uitzetten van loopbaan-

strategieën voor de doelgroep nog braakliggend terrein zijn. Het onderzoek onder-

streept het strategisch beleid van Capgemini om in de maatregelen zowel aan het 

(mannelijk) management als aan de vrouwelijke (management)talenten aandacht 

te besteden. Voortvloeiend uit het onderzoek is binnen FS een Diversity champion 

aangesteld en zijn enkele individuele coachtrajecten opgestart. 
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Nationaliteiten

Capgemini BAS Capgemini BAS

Afgaans - 2 Nigeriaans 1 1

Algerijns 2 1 Noors 1 -

Amerikaans 10 3 Oekraïens 1 -

Argentijns - 1 Oostenrijks 1 -

Arubaans 2 1 Pakistaans 2 -

Australisch 4 4 Pools 7 3

Belgisch 6 3 Portugees 7 1

Bengalees 1 - Roemeens 4 1

Bosnisch 4 5 Russisch 4 2

Braziliaans 3 - Saudi-Arabisch 3 -

Canadees 6 - Schots - 1

Chileens 1 1 Singaporees 1 -

Chinees 13 5 Somalisch 2 -

Colombiaans 2 1 Spaans 5 -

Deens - 1 Sri Lankaans - 2

Duits 17 5 Surinaams 44 24

Egyptisch 1 - Thais 1 1

Engels 12 2 Togolees - 1

Eritrees - 1 Tunesisch 1 -

Etiopisch - 1 Turks 8 8

Filippijns 2 - Venezolaans - 2

Fins 2 - Vietnamees 1 2

Frans 9 1 Zambiaans 1 -

Grieks 1 - Zuid-Afrikaans 5 2

Hongaars - 2 Zweeds 1 1

Iers 1 1 Zwitsers 1 -

Indiaas 23 -

Indonesisch 29 19

Iraaks 2 3

Iraans 9 4

Israëlisch 1 2

Italiaans 5 3

Joegoslavisch 1 -

Keniaans 2 -

Koreaans 2 -

Libanees 1 -

Litouws 1 -

Macedonisch 2 -

Maleisisch - 1

Marokkaans 20 7

Mexicaans 1 -

Nieuw-Zeelands 1 1 Totaal 302 133
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Succesvol diversiteitsbeleid leidt tot 

betere prestaties

Op 10 november 2009 gaf Martha 

Maznevski - IMD Professor of Organiza-

tional Behavior and International Manage-

ment - een workshop bij Capgemini met 

als thema ‘Where diversity meets the need

for stability and innovation’ aan ouddeel-

nemers van het IMD MBA-programma. 

Verschillende Capgemini-collega’s en 

partners uit ons diversiteitsnetwerk maak-

ten van de gelegenheid gebruik om de 

workshop bij te wonen en te netwerken. 

Maznevski is expert op het brede terrein 

van teams en leiderschap, diversiteit en 

de relatie tussen organisatiecultuur en 

nationale culturen. Maznevski behandelde 

tijdens de workshop voor ruim 35 mensen 

met name de meerwaarde van diversiteit 

(leeftijd, sekse, etniciteit etc.) voor de 

continuïteit en verandering in organisaties. 

In kleine groepen werd gediscussieerd 

over de relatie tussen diversiteit en per-

formance: hoe kan diversiteit leiden tot 

betere prestaties. Volgens Maznevski is

voor veel organisaties de weg van em-

powerment van individuen met verschil-

lende kennis en achtergronden de meest 

succesvolle en niet het ‘gelijke kansen 

voor minderheden beleid’. Daarbij gaat

het vooral om het empoweren van indivi-

duen in een groep en moet diversiteit 

anders ingezet worden voor ‘stabiliteit’ 

dan voor ‘innovatie’. Drempels daarbij 

worden met name gevormd door ver-

schijnselen als ‘tokenism’ en angst. De 

interessante discussies zijn nog lang 

doorgegaan tijdens de netwerkborrel.

Capgemini scoort derde plaats onder 

vrouwvriendelijke ICT-bedrijven

Management Team heeft in 2009 voor de 

tweede maal door TNS NIPO onderzoek 

laten doen naar de vrouwvriendelijkheid 

van bedrijven in Nederland. Dit heeft 

geresulteerd in de MT101 ‘De 101 vrouw-

vriendelijkste bedrijven in Nederland’. 

Ruim 1000 managers (48% mannen en 

52% vrouwen) zijn bevraagd over de in 

hun ogen vrouwvriendelijkste bedrijven. 

TNS NIPO heeft de deelnemers een drie-

tal vragen voorgelegd die in kaart bren-

gen hoe vrouwvriendelijk een bedrijf is:

1. Bij welke bedrijven of organisaties in 

Nederland denkt u dat vrouwen de 

meeste kans hebben om de top te 

bereiken? 

2. Welk bedrijf denkt u dat vrouwen de 

beste secundaire arbeidsvoorwaarden 

biedt?

3. Welk bedrijf denkt u dat vrouwen het 

meest stimuleert om door te groeien 

naar de top binnen de organisatie?

In het algemeen klassement is Capgemini 

op de 56e plaats beland, met name door 

een goede score op de vraag welk bedrijf 

vrouwen het meest stimuleert om door 

te groeien naar de top. In de top 7 van 

vrouwvriendelijke ICT-bedrijven scoort 

Capgemini een derde plaats. 

Wereld Natuur Fonds op zoek naar 

diversiteit

Capgemini heeft het Wereld Natuur Fonds

(WNF) geholpen bij het verduidelijken van

het concept diversiteit en dit te vertalen 

naar concrete acties voor hun organisatie. 

Doel van een diverser personeelsbestand 

voor WNF is enerzijds het verhogen van

het innovatieve vermogen en anderzijds 

het kunnen aanboren van andere dona-

teurdoelgroepen. Op basis van de input 

van de interviews is een workshop geor-

ganiseerd waaraan vijftien medewerkers 

vanuit verschillende disciplines van WNF 

hebben deelgenomen.  De volgende 

thema’s zijn in de workshop aan de orde

gekomen: cultuur, van buiten naar binnen,

organisatie en werving & selectie. Om 

elkaar beter te leren kennen - over 

afdelingen  heen - zijn acties benoemd 

als ‘coffee talks’ en interne en externe 

uitwisselingsprogramma’s die zowel 

kennisontwikkeling stimuleren als net-

werken promoten. Van buiten naar binnen 

denken kan worden vormgegeven door 

het concept ‘bruggen bouwen’ in relatie 

tot natuurbescherming vorm te geven en 

door donateurs van verschillende culturele 

en etnische achtergronden te binden aan

WNF. Ten slotte is afgesproken om het

selectie- en aannamebeleid onder de loep

te nemen. Alle deelnemers hebben zich

gecommitteerd aan een of meerdere 

acties. WNF’s hr-adviseur en diversiteits-

coördinator heeft aangegeven dat de

workshop een eerste diepgaande 

introductie was op het thema diversiteit 

en goede praktische resultaten heeft 

opgeleverd betreffende het implemen-

teren van diversiteitsmanagement. De 

uitdaging voor WNF is nu het vervolg. 
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Aan de slag met vitaliteit 

Voor Capgemini is de gezondheid van 
de medewerkers van strategisch be-
lang. Alleen vitale medewerkers zijn 
optimaal inzetbaar en presteren op 
topniveau. Begin 2009 zijn we daar-
om direct gestart met het implemen-
teren van het Capgemini-gezondheids-
beleid in de Capgemini BAS-organi-
satie. In zes maanden tijd zijn in nauwe 
samenwerking door het Health-team 
en de BAS-organisatie het volledige 
managementteam, evenals alle mede-
werkers van BAS geïnformeerd en 
waar nodig getraind in het gezond-
heidsbeleid en het daaruit voortvloei-
ende verzuimprotocol en -systeem. 
Door de verscherpte aandacht voor 
met name de langdurige ziektegeval-
len kon het verzuim in 2009 al flink 
omlaag worden gebracht. 

Eind 2009 is door Achmea een onder-
zoek uitgevoerd naar de kwaliteit van 
het gezondheidsbeleid. Dit onderzoek 
toont aan dat het beleid goed in elkaar 
zit en dat de uitvoering op een aantal 
punten verbeterd of aangescherpt kan 
worden. Belangrijkste aandachtspun-
ten daarbij zijn de uniformiteit van de 
rolopvatting in het verzuimproces, de 
kwaliteit van provider-management en 
de aandacht voor levensfasebewust 
beleid of generatiemanagement. 

Naast aandacht voor gezondheid staat 
vitaliteit steeds nadrukkelijker op de 
agenda. Vanuit binding en retentie is 
het van belang om vitaliteit onder 
medewerkers te stimuleren, zodat 
medewerkers fluitend naar hun werk 
en weer naar huis gaan. Om zicht te 
krijgen op de vitaliteitsthema’s die 
binnen Capgemini ‘spelen’ en om 
medewerkers bewust te maken van 
hun eigen vitaliteit, is begin van het 
jaar door Shared Focus een vitaliteits-
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screening uitgevoerd onder ruim 
2.400 medewerkers. Uit het onder-
zoek blijkt Capgemini gunstig te sco-
ren op het thema welzijn. De werk-
druk is hoger dan bij de normgroepen 
en in een deel van de organisatie gaat 
dit gepaard met een minder gunstig 
werkperspectief. 
Individuele medewerkers die in de 
‘gevarenzone’ verkeren, zijn door de 
opvolging geactiveerd, al dan niet met 
extra ondersteuning.

Capgemini heeft veel instrumenten in 
huis, die ingezet kunnen worden om 
medewerkers in verschillende levens-
fasen en loopbaanfasen te ondersteu-
nen. Een overkoepelend beleid hier-
over ontbreekt tot op heden. In 2009 
is een werkgroep Levensfasebewust 
beleid aan de slag gegaan met als doel 
een advies neer te leggen over dit 
thema. Levensfasebewust beleid is 
door de werkgroep gedefinieerd als 
beleid gericht op het vitaal, gemoti-
veerd en inzetbaar houden van onze 
medewerkers in iedere levens- en 
loopbaanfase. Vervolgens is gekeken 
naar de invloedsferen (medewerker, 
privé-omgeving, externe omgeving 
zoals wet- en regelgeving) en de speci-
fieke kenmerken en risico’s per fase. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een aantal wensen per levens- en 
loopbaanfase met een advies aan de 
organisatie hoe deze te realiseren. 
Voortbordurend op het onderzoek 
van de werkgroep Levensfasebewust 
beleid is in 2010 Y-think, een denk-
tank van young professionals, dieper 
ingegaan op de vraag hoe young pro-
fessionals succesvol kunnen zijn bin-
nen Capgemini. 

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

2007 2008 2009 BAS 2009

   2,9 2,9 3,1 3,5%

Medewerkers 
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Onze klanten

Of het nu gaat om slimme energie-
oplossingen, trends in mobiliteit of 
transformatie van informatiestructu-
ren, Capgemini hecht op alle terreinen 
waar wij actief zijn aan thoughtleader-
ship en het delen van deze kennis met 
onze klanten! In diverse publicaties 
geven markt- en IT-experts hun visie 
op onderwerpen variërend van CRM, 
compliance tot elektronische dienst-
verlening. Vaak voeren wij onderzoe-
ken uit samen met onze businesspart-
ners, zoals het ‘World Retail Banking 
Report’ dat in samenwerking met ING 
Financial Services en EFMA tot stand 
is gekomen. Alle publicaties worden 
beschikbaar gesteld via de Capgemini-
website. Kennis delen doen we ook 
door met onze klanten in gesprek te 
gaan over duurzame vraagstukken, 
het liefst in een inspirerende omge-
ving, zoals RApid INnovation (RAIN). 
De Belastingdienst heeft zo kunnen 
ervaren hoe onze professionals hun 
kennis en ervaring over de volle 
breedte van duurzaamheid met passie 
en overtuiging delen.

De ontwikkeling van duurzame 
dienstverlening nam in 2009 een
flinke vlucht. Waar de focus in 2008 
voornamelijk lag op duurzame energie 
en logistiek, is inmiddels een breed 
palet aan nieuwe diensten ontwikkeld 
waarmee we onze klanten ondersteu-
nen bij het nadenken over duurzame 
ambities, mogelijke maatregelen en 
het realiseren van hun ambities. Het 
Climate Change Initiative (CCI), een 
integrale aanpak voor duurzaamheids-
vraagstukken, opgezet in 2008, kreeg 
in 2009 vaste voet aan de grond met 
onder andere uitdagende opdrachten 
bij Philips en Samsung. Ook op het 
vlak van duurzame ketenlogistiek 
werden mooie resultaten geboekt. Zo 
is samen met Mars een innovatief pro-

duct in de markt gezet. Onder de noe-
mer GreenSourcing biedt Capgemini 
duurzame IT-diensten aan, zoals de 
GreenScan, Sustainable Data Centers, 
Green Desk en GreenWatt, gericht op 
het ondersteunen van organisaties in 
het duurzamer maken van hun IT-
organisatie. Het reduceren van het 
energieverbruik in de IT-dienstver-
lening, het duurzaam inkopen van 
IT-assets, het inzetten van IT om 
bedrijfsprocessen duurzamer te maken 
en het stimuleren van ‘groen’ gedrag 
bij alle stakeholders zijn vraagstukken 
waar GreenSourcing zich op richt. 
Andere diensten die we op het gebied 
van duurzaamheid inzetten, betreffen 
onder meer de Green Business Case, 
Green Reporting, ISO 14001 en Green 
Aviation. Om de aanwezige kennis en 
ervaring in de organisatie te bundelen 
en nieuwe ontwikkelingen te kunnen 
versnellen, is een Community of 
Practice GreenSourcing opgericht. Op 
15 juni 2009 vond onder grote belang-
stelling van betrokken en geïnteres-
seerde medewerkers de kick-off plaats.
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The Mobility Footprint

In het rapport Trends in mobiliteit 

2009 is de door Capgemini ontwik-

kelde ‘Mobility Footprint’ geïntro-

duceerd. De Mobility Footprint van 

een organisatie maakt inzichtelijk 

welk beslag een organisatie legt op 

de fysieke vervoersinfrastructuur 

door de organisatie te vergelijken 

met de gemiddelde Nederlandse 

beroepsbevolking. Hierdoor wordt 

bewustwording gecreëerd omtrent 

de impact van mobiliteit op de 

organisatie, de medewerkers en het 

milieu. Op basis van de Mobility 

Footprint kan advies gegeven 

worden over de mogelijkheden om 

de mobiliteit van de organisatie en 

haar medewerkers te beïnvloeden. 

Dit heeft een positief effect op de

werk-privébalans van de mede-

werkers, verlaagt de kosten van 

zakelijke mobiliteit en vergroot de 

duurzaamheid van de organisatie 

door verlaging van de CO2-uitstoot. 

Nu mobiliteit een volwaardige 

factor is geworden in het scala aan 

duurzame maatregelen en besluiten 

van bestuurders, is het hanteerbaar, 

meetbaar en vergelijkbaar maken 

van mobiliteit noodzakelijk.
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Met Connekt op weg naar duurzame 

logistiek

Capgemini is partner in Connekt, een

samenwerkingsverband van 125 instan-

ties, waaronder overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen, die samenwerken aan 

innovatieve mobiliteitsinitiatieven. Het 

innovatieprogramma Duurzame Logistiek 

is een van de initatieven waarbij onder de

projectleiding van Capgemini 250 koplopers

op het gebied van duurzame goederen-

logistiek worden ondersteund om in 2012

de winstgevendheid te verhogen en ge-

lijktijdig de CO2-uitstoot met ten minste 

20% te verlagen.

Concrete doelstellingen voor 2012 zijn de 

ontwikkeling van een ‘Lean and Green 

Label’ waaraan gemeenten privileges 

verbinden, de ontwikkeling van een prag-

matische Duurzame Logistiek ‘toolkit’

en het toegankelijk maken van de kennis 

over en ervaringen met duurzame 

logistiek voor de doelgroep. Het innova-

tieprogramma Duurzame Logistiek zorgt

tevens voor een proactieve aansluiting 

met andere initiatieven in zowel Nederland 

als in Europa. GREEN ORDER is een van 

de instrumenten dat is voortgekomen uit 

dit programma.

Mars en Capgemini slaan handen ineen 

met GREEN ORDER

Mars Nederland is het eerste voedingsmid-

delenbedrijf in Europa dat CO2-uitstoot 

meet op orderniveau en vermeldt op de

pakbon. Kuehne + Nagel zorgt ervoor dat 

de juiste CO2-waardes op de vrachtbrief

worden afgedrukt. Daarnaast komt de 

CO2-uitstoot terug in een Logistieke 

Customer Scorecard, waarmee doelstel-

lingen benoemd worden die fabrikant 

en afnemer gezamenlijk nastreven. Dit 

stimuleert klanten en leveranciers om op 

een andere, meer duurzame wijze samen 

te werken aan ketenintegratie. 

De klant profiteert door GREEN ORDER 

van lagere voorraden en efficiency bij de 

goederenontvangst, terwijl de fabrikant 

en de transporteur profiteren van trans-

portefficiency. Uit de eerste analyses 

blijkt dat de efficiencybesparing evenredig 

groot is aan de CO2-reductie. GREEN 

ORDER levert zowel voordelen op voor 

het milieu (minder CO2), de samenleving 

(minder congestie) als economische 

voordelen (lagere kosten). 

Met GREEN ORDER heeft Mars Neder-

land een uniek concept ontwikkeld dat 

de impact van bestelgedrag op het milieu 

voor het eerst zichtbaar maakt voor alle 

partners in de logistieke keten. Capgemini 

heeft het concept vertaald naar een 

algemeen geaccepteerde standaard voor 

duurzame logistiek. Het doel is om steeds 

meer marktpartijen aan te haken om zo de 

maatschappelijke en economische impact 

van GREEN ORDER  te maximaliseren.

Capgemini ondersteunt Philips bij 

EcoVision-doelstellingen

Philips beoogt met het EcoVision-

programma de wereldwijde CO2-uitstoot 

met 25% te verlagen in de periode 2008 

- 2012. Onderdeel van het programma 

is het identificeren en implementeren 

van substantiële efficiencymaatregelen. 

Daarnaast levert duurzame energie een 

belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. 

Capgemini en Philips hebben samen een 

onderzoek uitgevoerd om een duurzame 

energiestrategie te bepalen voor Philips. 

De meest rendabele oplossing bleek een 

combinatie van het zelf produceren en

inkopen van duurzame energie. In een

gezamenlijk vervolgonderzoek is gekeken

naar de haalbaarheid van duurzame 

energiebronnen op specifieke locaties 

van Philips. Wereldwijd zijn achttien 

Philips-locaties onderzocht. Gekeken is 

naar lokale opties voor het kopen dan wel 

lokaal produceren van groene energie. Per 

locatie is informatie verzameld over onder 

andere de hoeveelheid wind en zon en de

aanwezige condities voor het produceren 

van duurzame energie. Capgemini heeft

een model gebouwd voor de verwerking 

van alle data en verschillende scenario’s 

uitgewerkt met betrekking tot de wereld-

wijde energieprijzen en CO2-reductie. 

De onderzoeken hebben geleid tot een 

wereldwijd duurzaam energiebeleid. 

Tevens overweegt Philips om een ge-

deelte van deze energie op locatie te

produceren. Capgemini zet de expertise 

van duurzame energie in om ontwikke-

lingen op het gebied van groene inves-

teringen in de toekomst te versnellen.
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Capgemini en de maatschappij

Capgemini beschouwt de aandacht 
voor professionele en persoonlijke 
groei van onze mensen, de grote 
diversiteit in de organisatie en onze 
manier van samenwerken als de sleu-
tels van ons succes. Met dezelfde 
focus worden onze medewerkers 
gestimuleerd om betrokken te zijn bij 
maatschappelijke ontwikkeling. Bij 
het oppakken en steunen van mvo-
projecten en activiteiten wordt ge-
keken naar de kernthema’s educatie, 
diversiteit en groei in met name ont-
wikkelingslanden. Op deze manier 
sluiten onze maatschappelijke activi-
teiten goed aan bij onze zeven kern-
waarden. Daarbij werken wij graag 
samen met klanten, leveranciers en 
andere (business)partners voor wie 
social return ook een steeds belang-
rijker thema wordt.

Onze corporate mvo-projecten even- 
als de individuele initiatieven worden 
door de CSR & Sustainability mana-
ger getoetst aan de kernthema’s waar-
bij ook gekeken wordt naar de mate 
van betrokkenheid van onze mede-
werkers en naar duurzaamheid. Onze 
bijdrage wordt op verschillende 
manieren vormgegeven zoals tijd, 
kennis, creativiteit, faciliteiten en 
financiële steun. We kiezen bewust 
voor meerdere projecten, lokaal en 
internationaal, zodat iedere medewer-
ker die wil op zijn eigen manier actief 
kan zijn voor het mvo-doel dat hem 
of haar het meeste aanspreekt.

In 2009 is hard gewerkt door de 
Naandi-projectgroep om de samen-
werking met de Naandi Foundation
in India, en dan met name het Nanhi 
Kali-programma, handen en voeten
te geven. De Naandi Foundation 
bestrijdt de armoede in India. Het 
Nanhi Kali-programma zorgt ervoor 

dat meisjes naar school kunnen en zo 
kunnen bouwen aan een toekomst. 
Het programma is in september gelan-
ceerd tijdens een Young Capgemini 
event. Op allerlei manieren, van flyers 
tot en met een Naandi-broodje in het 
bedrijfsrestaurant, is informatie ver-
strekt aan medewerkers over Nanhi 
Kali en zijn de eerste sponsors gewor-
ven. Andere activiteiten betroffen het 
opzetten van een stichting voor het 
regelen van de geldstromen en het 
maken van een Naandi-film die in-
middels regelmatig te zien is op de 
narrow casting-schermen in de 
Capgemini-gebouwen. Het streven is 
om uiteindelijk jaarlijks zo’n 6.000 
meisjes te steunen. 
Een nieuw corporate initiatief is 
CAP100 dat in 2009 is aangedragen. 
CAP100 is een initiatief van de Lucille 
Werner Foundation - en tien grote 
organisaties - die zich richt op de 
positieve beeldvorming rondom
mensen met een fysieke beperking en 
het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt voor deze doelgroep. In 
2010 wordt dit initiatief verder vorm-
gegeven in een intensief samenwer-
kingsverband. 

Met de komst van Capgemini BAS
in de organisatie hebben ook enkele 
nieuwe mvo-initiatieven hun intrede 
gedaan in de organisatie. Zo neemt 
Capgemini deel aan JINC, een 
Amsterdams initiatief dat ervoor zorgt 
dat leerlingen op jonge leeftijd kennis-
maken met het bedrijfsleven. Het doel 
is het stimuleren van een juiste studie-
keuze, minder schooluitval en beter 
zicht op werk. 

Naast de jaarlijks terugkerende evene-
menten als de sponsorlopen, compu-
terworkshops voor Stichting Altrecht 
en gesponsorde adviesopdrachten zijn 
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er ook nieuwe initiatieven opgestart. 
Een daarvan is Seniors for Talent, een 
netwerkorganisatie waarbij senior 
managers hun netwerk openstellen 
om jonge en zeer gemotiveerde 
schoolverlaters aan een baan te helpen. 

FunCare4Kids 

Helaas zijn er in Nederland heel 

wat kinderen die met angst en 

zorgen opgroeien. Kinderen die 

thuis een ernstig ziek familielid 

hebben, een gehandicapt broertje 

of zusje hebben of onlangs een 

dierbare hebben verloren. Voor hen 

organiseert FunCare4Kids jaarlijks 

verschillende evenementen, zowel 

voor kinderen van 6 - 12 jaar als 

voor de wat oudere kinderen van 

12 - 16 jaar. Op zo’n dag kunnen 

ze zich even helemaal uitleven en 

hebben ze de mogelijkheid om 

kinderen met een vergelijkbare 

gezinssituatie te ontmoeten. Op 

fundagen staan de volgende 

begrippen centraal:  onbezorgd 

genieten, ontdekken en samen 

creëren.

Het is inmiddels traditie dat de Fast 

Forward-groep jaarlijks een fundag 

organiseert voor FunCare4Kids. Dit

jaar stond op 19 september de fun-

dag in het teken van een modderig 

overlevingskamp bij SEC Survivals 

in Almere. De deelnemende kinde-

ren hadden de kans om zich uit te 

leven in de modder en hun zorgen 

even te vergeten. Elk kind ontving 

een medaille voor de geleverde 

prestaties. Gedurende de dag werd 

voor voldoende vitamines gezorgd 

in de vorm van snoepgoed en 

poffertjes. Aan het eind van de dag 

gingen de kinderen moe, voldaan 

en ontzettend vies naar huis.

In 2010 viert de stichting FunCare-

4Kids haar 10-jarig jubileum. Ook 

dan helpt Capgemini de stichting 

om een van de fundagen mogelijk 

te maken en heeft de fundag het 

thema ‘Reis om de wereld’.
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Capgemini en de maatschappij 

JINC 

JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge

leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. 

In allerlei projecten ervaren ze wat voor

beroepen er zijn en leren ze welke (sociale) 

vaardigheden ze nodig hebben op de 

arbeidsmarkt. Jaarlijks worden hiermee 

ruim 12.000 basisschool- en vmbo-leer-

lingen van 8 tot 16 jaar bereikt. Het doel

van JINC is een juiste studiekeuze, minder

kans op schooluitval en beter zicht op 

werk. Capgemini BAS is sinds 2004 actief 

lid van JINC en heeft in de loop der jaren 

bijdragen geleverd aan de projecten 

Bliksemstage, Sollicitatietraining en de

ICT KidZZ Academy. Bij de KidZZ 

Academy gaan de kinderen twee jaar 

lang als ‘jongste medewerkers’ bij een 

bedrijf aan de slag. Met hun coaches 

maken ze bijvoorbeeld een krant, website 

of game. Ook maken ze kennis met alle 

facetten van het bedrijf(sleven) en de 

grote buitenwereld, bijvoorbeeld tijdens 

uitstapjes in de stad en naar andere 

bedrijven en instellingen. In 2009 zijn tien 

Capgemini-medewerkers als vrijwilliger 

in dit project gestart. Wekelijks werd 

aan twee groepen kinderen in de leeftijd 

van 12 tot en met 14 jaar (eerste- en 

tweedejaars) lesgegeven in de vele 

facetten en toepassingsmodelijkheden 

van ICT. De lessen werden gegeven 

op het kantoor van Capgemini BAS in 

Amsterdam. Dit project wordt in 2010 

afgerond. Momenteel wordt gekeken naar 

deelname aan de andere projecten in 

Amsterdam en naar een samenwerking 

met JINC in Utrecht.

Seniors for Talent

Veel jonge schoolverlaters zijn zeer 

gemotiveerd om te werken, maar hebben 

niettemin grote moeite om aan een baan 

te komen. Enkele ervaren managers van 

Capgemini hebben het initiatief genomen 

om deze groep jongeren te helpen. 

Onder de naam Seniors for Talent zetten 

ervaren managers hun kennis, ervaring 

en zakelijk netwerk in om deze specifieke 

groep schoolverlaters bij bedrijven en 

organisaties te introduceren. Dit gebeurt 

in samenwerking met UWV WERKbedrijf, 

de gemeente Amersfoort en Dienst Werk 

en Inkomen Amsterdam. Het streven is 

om 100 tot 150 gemotiveerde jongeren 

met of zonder een afgeronde opleiding 

op deze manier aan het werk te krijgen. 

Na de regionale pilot in Amersfoort en 

Amsterdam zal het initiatief landelijk 

worden uitgerold en zullen er naar ver-

wachting tussen de 200 en 300 werk-

zoekende jongeren per jaar aan een baan 

worden geholpen.

UWV WERKbedrijf en de gemeenten 

selecteren de jongeren, die in aanmerking 

komen voor het Seniors for Talent-pro-

gramma. Vervolgens wordt via Seniors for 

Talent een beroep gedaan op een mana-

ger om als ‘executive coach’ de werk-

zoekende jongere te begeleiden naar werk 

via zijn of haar persoonlijke of zakelijke 

netwerk. 

Capgemini, de betrokken gemeenten en 

UWV, maar ook de executive coaches 

investeren belangeloos hun kennis, tijd en 

energie om de organisatie van Seniors for 

Talent draaiend te houden en daarmee de 

jongeren te helpen.

Roparun en KiKaRun

Capgemini kent veel sportieve medewer-

kers die op eigen wijze hun steentje 

bijdragen. Zo deed Capgemini voor de 

vijfde keer mee aan de Roparun, die jaar-

lijks plaatsvindt in het Pinksterweekend. 

Roparun is ’s werelds langste non-stop-

estafetteloop (zo’n 530 kilometer) van 

Parijs naar Rotterdam. Doel van Stichting 

Roparun is geld inzamelen voor de zorg 

voor en behandeling van kankerpatiënten 

onder het motto ‘leven toevoegen aan de 

dagen, waar geen dagen meer kunnen 

worden toegevoegd aan het leven’. Met 

drie teams en in totaal zo’n 75 mensen 

bestaande uit lopers, fietsers, verzorgers, 

catering, chauffeurs en teamleiding, en met 

de steun van vele sponsors die zorgen 

voor materiaal, vervoer en verzorging 

wordt jaarlijks een flink bedrag opgehaald 

voor dit goede doel. Wat ooit is ontstaan 

als een initiatief van een groep cursisten, 

is uitgegroeid tot een niet meer weg te 

denken evenement in de jaarkalender van 

Capgemini.

Dat geldt inmiddels ook voor de KiKaRun. 

Op zondag 14 juni 2009 hebben 30 lopers 

van Capgemini zich verzameld om voor de 

vierde keer mee te lopen met de KiKaRun 

om geld in te zamelen voor KiKa (Stichting 

Kinderen Kankervrij). De afstanden die ge-

lopen worden zijn 5 en 10 kilometer. De 

KiKaRun is met zo’n 300 jonge lopers uit-

gegroeid tot een van de grootste kinder-

sponsorlopen van Nederland. Honderden 

familieleden, collega’s en vrienden creëren 

een unieke sfeer bij de start en finish. Een

van de Capgemini-lopers eindigde als 

vierde met een tijd van 36 minuten op de

10 kilometer. Een andere Capgemini- 

loper heeft eerst samen met zijn zoon de 

5 km gelopen om daarna zelf nog deel te 

nemen aan de 10 km. 
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Leveranciers 

Capgemini gelooft in de kracht van 
samenwerking, met klanten én leve-
ranciers, en probeert duurzaamheid
in de keten te stimuleren. 

Bij het selecteren van onze leveranciers 
nemen we de UN Global Compact, 
waaraan wij ons in 2004 gecommit-
teerd hebben, evenals onze Code of 
Business Ethics 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 bete-
kent goede afspraken maken over de 
manier waarop we samenwerken. We 
verwachten van onze leveranciers een 
open en eerlijke samenwerking en dat 
zij meewerken aan het verstrekken 
van relevante informatie over belang-
rijke duurzaamheidsrisico’s, dat zij 
zich houden aan nationale en interna-
tionale wetgeving, dat zij hun mensen 
bewust maken van deze regels en 
naleving regelmatig controleren. 
Daarnaast zoeken wij de dialoog met 
onze leveranciers om te onderzoeken 
hoe wij elkaar verder kunnen helpen 
met duurzaamheid in de keten.

Sinds 2009 maakt een duurzaam-
heidsvragenlijst standaard onderdeel 
uit van het inkoopproces. Ook in 
onze inkoopvoorwaarden is inmiddels 
vastgelegd dat onze leveranciers zich 
moeten houden aan dezelfde sociale 
en milieucriteria. 

Om versneld inzicht te krijgen in de 
duurzaamheid van onze keten hebben 
wij in 2009 aan onze belangrijkste 
leveranciers op de verschillende 
inkoopgebieden dezelfde duurzaam-

heidsvragenlijst toegestuurd. Dit 
leverde niet alleen inzicht op over de 
stand van zaken bij onze leveranciers 
en onszelf, het gaf ook aanleiding om 
met elkaar in gesprek te gaan over 
verbetering van de duurzaamheid in 
de keten.

In 2009 hebben wij een selectieproces 
uitgevoerd naar nieuwe printers. Het 
uitgangspunt daarbij was om de 
zwart-wit- en kleurenprinters in de 
facility corners te vervangen door één 
multifunctionele printer. Tevens zul-
len er minder printers op de secreta-
riaten worden neergezet. Dit leidt op 
zich al tot een flinke besparing in 
energieverbruik. Daarnaast bleken de 
geselecteerde printers ook nog flink 
energiezuiniger dan de in gebruik
zijnde printers. 

Een ander aspect dat in 2009 veel 
aandacht heeft gekregen, is de duur-
zaamheid van hotel(keten)s. Veel van 
onze medewerkers overnachten regel-
matig in een hotel omdat de reis-
afstand naar de klant zo groot is dat 
heen en weer reizen niet mogelijk of 
te vermoeiend is. Procurement heeft 
een selectie gemaakt van hotels die 
voldoen aan de eisen van Green Key, 
de standaard voor de hotelbranche. 
Medewerkers kunnen op het intranet 
zien welke hotels aan Green Key vol-
doen. 
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Onze omgeving

Met onze organisatie en onze dienst-
verlening heeft Capgemini impact op 
het milieu. We streven naar het ver-
minderen van deze negatieve impact 
op het milieu, daar waar die het meest 
relevant is. Langetermijnduurzaam-
heid is daarbij het uitgangspunt. 

Het milieubeleid van Capgemini is 
erop gericht dat we bij alles wat we 
doen rekening houden met onze 
omgeving. In de praktijk betekent dit 
dat we bij al onze diensten, primair of 
ondersteunend, mogelijke schadelijke 
gevolgen voor de omgeving proberen 
te voorkomen, dan wel zo veel moge-
lijk 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 continu proces.

In 2009 is aan deze continue zorg 
invulling gegeven door de implemen-
tatie van een milieumanagementsys-
teem (ISO 14001). ISO14001 is een 
internationaal geaccepteerde norm, 
die aangeeft waar een goed milieu-
managementsysteem aan moet vol-
doen, zodat de milieueffecten (milieu-
risico’s) van de bedrijfsvoering 
beheerst en verminderd kunnen wor-
den. Hierbij staan twee belangrijke 
uitgangspunten centraal: voldoen aan 
wet- en regelgeving en beheersing van 
milieurisico’s en het streven naar een 
permanente verbetering van de 
milieuprestaties van de organisatie. 

Capgemini ziet het milieu als een van 
de managementaspecten, waaraan 
continu in alle processen aandacht 
moet worden gegeven. Daarom is het 
milieumanagement geïntegreerd met 

het reeds bestaande kwaliteitssysteem 
(ISO 9001) tot een nieuw Quality & 
Environmental Management System 
(QEMS). 

Capgemini is per 1 augustus 2009 
extern gecertificeerd en beschikt daar-
mee over een generiek ISO 9001/
14001-certificaat, geldend voor de hele 
Capgemini-organisatie in Nederland.

Naast het implementeren van het 
QEMS heeft Capgemini in april 2009 
de MeerJarenAfspraak (MJA3)
getekend. Hiermee committeert 
Capgemini zich om tot aan 2020 te 
werken aan een verbetering van de 
energie-efficiëntie met 30%. 

We hebben met de organisatiebrede 
invoering van de Capgemini New 
Way of Working (NWW) en de inte-
gratie met Capgemini BAS een turbu-
lent jaar achter de rug, ook wat betreft 
de impact op het milieu.
Doel van NWW is om onze medewer-
kers meer vrijheid en flexibiliteit te 
geven in het plannen van hun werk. 
Dit heeft een positief effect op hun 
werk-privébalans en leidt tevens tot 
ander reisgedrag, waardoor onze men-
sen minder in de file staan en we met 
z’n allen minder energie verbruiken. 

NWW bestaat voor Capgemini ener-
zijds uit een locatiebeleid en ander-
zijds uit een andere meer flexibele 
manier van werken waarbij mede-
werkers zo min mogelijk en zo slim 
mogelijk reizen. Met de komst van 
Capgemini BAS hebben we ook meer-
dere locaties gekregen, die we voor 
een deel in 2009 weer hebben afgesto-
ten. In totaal heeft dit geleid tot een 
reductie van het aantal m2 met ruim 
30%. Deze efficiencyverbetering sluit 
perfect aan bij voor Capgemini allang 

Onze omgeving  33



34

geldende normen voor verantwoorde 
kantoorhuisvesting. Zo behoort onze 
prijswinnende hoofdlocatie in Utrecht 
al sinds 2003 tot de meest energiezui-
nige kantoorgebouwen in Nederland.

Naast alle maatregelen om het werk- 
en reisgedrag van onze medewerkers 
te beïnvloeden, zien we een toene-
mend energieverbruik in onze data 
centers. Ook daar zijn inmiddels 
maatregelen getroffen met het oog op 
een efficiënter energieverbruik. Welke 
dat zijn, vind je terug in de kaders.

In 2010 zal het Energie Efficiency 
Plan (onderdeel van de MJA3) voor
de komende jaren worden opgeleverd. 
Daarnaast zal NWW verder worden 
geoptimaliseerd en zullen we onze 
aandacht richten op vernieuwende 
initiatieven rondom duurzame energie. 

Data centers Capgemini aan de slag 

met energie

Door optimale klimaatbeheersing, 

gebruik van energie-efficiënte 

apparatuur en milieuvriendelijke 

generatoren streven de Capgemini data 

centers naar een verlaging van de Power 

Usage Effectiveness (PUE), die meestal 

al lager ligt dan het industriegemiddelde. 

De inspanningen stoppen niet bij het 

inkopen van groene stroom. Het data 

center management zorgt voor een 

efficiënt gebruik van de data centers 

en voorkomt zogenaamde ‘hotspots’. 

De onvermijdelijke restwarmte wordt 

afgevoerd via optimale circulatie langs 

zonespecifieke koelingroutes. De data 

centers opereren volgens het ‘licht uit’-

principe. Continu wordt zo gewerkt aan 

het verbeteren van de energie-efficiëntie. 

Vooruitlopend op het Energie Efficiency 

Plan (EEP) dat Capgemini in het kader 

van de MeerJarenAfspraak maakt, heeft 

Capgemini in 2009 diverse maatregelen 

getroffen om nog efficiënter met het 

energieverbruik in de data centers om te 

gaan. Zo is de temperatuur aangepast 

van 21 naar 23 graden, de bekabeling 

ligt niet meer onder de vloer maar er 

boven en de ruimtes onder de rekken 

zijn afgedicht. Deze maatregelen hebben 

in het Data Center Amsterdam geleid 

tot een PUE-waarde van 1,74 (het 

industriegemiddelde ligt op 2,4). Voor 

2010 staat een pilot met het afdekselen 

van straten op het programma, evenals 

het vervangen van de airco’s hetgeen 

een aanzienlijke energiebesparing gaat 

opleveren.  

Capgemini New Way of Working 

(NWW) breed uitgerold

NWW heeft als doel het bieden van de 

mogelijkheid aan medewerkers om het 

professionele en sociale leven op zo’n 

manier te organiseren dat dit aansluit 

bij de persoonlijke voorkeur van onze 

medewerkers én daarbij recht doet aan 

de eisen van een professioneel bedrijf

als Capgemini.

Daarnaast biedt NWW een bijdrage aan 

het verduurzamen van onze dienstver-

lening. Kantoorruimte wordt optimaal 

gebruikt en negatieve effecten van 

reizen, zoals energieverbruik, files en 

vermoeiend woon-werkverkeer worden 

verminderd. Zo kan de medewerker 

ook werken aan een optimale werk-

privébalans.

Eind 2008 is NWW als pilot ingezet 

binnen een van de disciplines onder

de naam Capgemini 3.0. In 2009 is 

NWW uitgerold in de hele organisatie

en op alle locaties. Dit is onder andere

mogelijk gemaakt door flexibilisering van

de werkplekken op de kantoorlocaties, 

het inrichten van meeting points waar-

door medewerkers dichter bij huis of

de klant kunnen (samen)werken, com-

municatievoorzieningen als de Travel 

Portal, Office Communicator, C-port en 

eye-catcher en mobiliteitsregelingen als 

de Utrecht Bereikbaar Pas, NS-Business 

Card, OV-fiets etc. Ten slotte zijn er ook 

randvoorwaarden geregeld op hr- en 

juridisch vlak. Voor 2010 wordt NWW 

als project voortgezet, waarbij de focus 

met name zal liggen op het creëren van 

de gewenste gedragsverandering en op 

het voortdurend optimaliseren van het 

gebruik van de kantoorlocaties.
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Auto’s per 31 december 2009

2007 2008 2009

Medewerkers met leaseauto 3.553 3.494 4.496

ABC-auto’s (%) 70% 73% 81%

Hybrideauto’s in wagenpark 79 200 343

Hybrideauto’s in bestelling 41 86 39

Medewerkers met eigen vervoer 1.092 994 1.568

Ontwikkeling (papier-)afval

Papierafval (ton) Overig afval (ton)

2007 37 254

2008 48 335

2009 124 803

Ontwikkeling carbon footprint NL ton CO2 (gebouwen en vervoer)*

2007 2008 2009

Gebouwen 7.760 11.094 19.227

Vervoer 22.391 21.683 22.779

Bruto footprint 30.151 32.776 42.026

Reductie d.m.v. groene energie 0 10.225 0

Netto footprint 30.151 22.551 42.026

Totaal treinkilometers

2007 5.823.054

2008 6.655.534

2009 9.346.875

Gemiddeld aantal actieve 

treingebruikers

2007 735

2008 890

2009 2333

*Toelichting 

De stijgingen worden verklaard door de over-

name van BAS, dat voor het eerst in de

cijfers is meegenomen. Met betrekking tot 

toegenomen elektriciteitsverbruik zit de stij-

ging grotendeels in de groei van activiteiten 

in het data center. In 2009 is er geen groene 

stroom ingekocht, waardoor de bruto foot-

print gelijk is aan de netto footprint.

Stijging van CO2 van mobiliteit door overna-

me BAS is beperkt door minder km, meer 

OV en zuiniger auto’s.
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Capgemini, wereldwijd 
een toonaangevende aan-

bieder van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in 
staat te transformeren en betere prestaties 
te realiseren door middel van technologie. 
Capgemini verschaft nieuwe inzichten en 
mogelijkheden, waardoor klanten meer 
vrijheid krijgen om optimale resultaten 
te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op 
een onderscheidende manier samen met 
zijn klanten: the Collaborative Business 
Experience™. Bovendien wordt gebruik-
gemaakt van het eigen wereldwijde leve-

ringsmodel Rightshore®, dat op een even-
wichtige manier getalenteerde professio-
nals uit verschillende locaties samenbrengt 
in één team dat de best mogelijke oplos-
singen voor klanten creëert en levert. 
Capgemini heeft vestigingen in meer dan 
30 landen en heeft wereldwijd 90.000 
medewerkers in dienst. 
De organisatie realiseerde in 2009 een 
omzet van 8,4 miljard euro.
Meer informatie: 
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Over Capgemini

®®
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