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 Financial Services the way we do it

over het mvo en duurzaamheidsbeleid 
van Capgemini in Nederland. In 2009 
is onder haar voorzitterschap een Sus-
tainability Board (SB) ingesteld, met 
managementvertegenwoordigers van 
alle disciplines en thoughtleaders op 
het gebied van duurzaamheid. De SB 
bespreekt alle plannen en acties rond 
mvo en duurzaamheid in de organi-
satie, bereidt beslissingen door het 
management committee voor en is ver-
antwoordelijk voor het stroomlijnen 
en verankeren van de initiatieven in 
de disciplines. In de disciplines wordt 
de verankering de laatste jaren steeds 
meer vormgegeven door het aanstellen 
van discipline-leads op het gebied van 
mvo en duurzaamheid en door het 
organiseren van communities of prac-
tice, waar medewerkers samenkomen 
om hun kennis en ervaring op dit ter-
rein te delen.

Omdat daadkracht centraal staat in 
ons mvo- en duurzaamheidsbeleid, 
schetsen wij in dit verslag vooral 
concrete resultaten uit 2010. Wij 
bedanken alle medewerkers, partners 
en organisaties waarmee we deze resul-
taten tot stand hebben gebracht. 

Henk Broeders 
Voorzitter Country Board 
Capgemini Nederland B.V

Voorwoord

Duurzaam ondernemen neemt de 
laatste jaren een ongekend hoge 
vlucht. Meer dan ooit zijn particulie-
ren en ondernemingen zich ervan 
bewust dat er grenzen zijn aan onze 
welvaart. Dat de natuurlijke leefomge-
ving steeds meer onder druk komt te 
staan als gevolg van de ongebreidelde 
groei van de wereldwijde bevolking, 
productie en consumptie. Ook bij 
Capgemini nemen we al jaren onze 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Door zelf actief bij te dragen aan 
een betere wereld en met ‘duurzame’ 
diensten waarmee we klanten helpen 
hetzelfde te doen.

Duurzaam ondernemen vraagt om een 
langetermijnvisie op de continuïteit 
van het bedrijf, rekening houdend 
met economische belangen, milieube-
langen en de samenleving. Waar het 
daarbij natuurlijk echt om gaat is de 
conversie van mooie woorden naar 
concrete acties. Bij Capgemini zetten 
we onze visie al jarenlang om in ver-
schillende initiatieven, die niet altijd 
even zichtbaar zijn voor de buiten-
wereld en soms ook voor de eigen 
medewerkers onopgemerkt blijven. 
In een grote organisatie als Capgemini 
gebeurt veel. Naast het corporate mvo- 
en duurzaamheidsbeleid zijn er talloze 
medewerkers die met passie, overtui-
gingskracht en daadkracht, prachtige 
initiatieven tot stand hebben gebracht, 
daarbij ondersteund en gefaciliteerd 
door de organisatie. 

In 2006 heeft Capgemini in Nederland 
een corporate CSR & Sustainability 
lead benoemd die verantwoordelijk is 
voor de beleidsontwikkeling en de 
dagelijkse coördinatie van alle duur-
zaamheidsinitiatieven. Zij is tevens het 
eerste aanspreekpunt van de organisa-
tie voor interne en externe vragen 
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Leiderschap en positionering

In voorgaande duurzaamheidsversla-
gen gaven wij al aan dat Capgemini 
zich steeds nadrukkelijker beweegt 
op het terrein van duurzaam onder-
nemen. Dat doen we zeker niet alleen 
omdat de samenleving dat van ons 
vraagt. Goed marktleiderschap bete-
kent meer dan gezonde omzet- en 
winstcijfers. Ook op het vlak van 
milieu en klimaat nemen wij onze ver-
antwoordelijkheid. Ons hoofdkantoor 
in Utrecht, dat in 2003 werd opgele-
verd, was toen al het meest energie-
zuinige in Nederland. Op het gebied 
van mobiliteit lopen al jarenlang ver-
schillende, soms prijswinnende pro-
jecten en experimenten om CO2-
uitstoot te verminderen. Vorig jaar 
introduceerden wij - als uitbreiding 
op de oorspronkelijke Ethical Charter - 
de Code of Business Ethics, waarin 
we richtlijnen geven over thema’s als 
diversiteit, mensenrechten en milieu. 
De Code behandelt onder meer ge-
voelige onderwerpen als corruptie, 
vertrouwelijkheid van informatie 
en zakelijke schenkingen. Met deze 
Code of Business Ethics willen we 
onze zakelijke integriteit bewaken.

Duurzaam ondernemen is geen ver-
dienste. De noodzaak ervan is vol-
doende aangetoond. En het is niet 
meer dan logisch dat ook wij een bij-
drage leveren aan een betere, duur-
zamere leefomgeving. Dat neemt niet 
weg dat we trots zijn op de award die 
we in 2010 mochten ontvangen van 
de lezers van het IT-vakblad 
Computable als ‘meest maatschappe-
lijk verantwoorde IT-organisatie’. Een 
mooie stimulans om door te gaan. 
Want er gebeurt veel, maar er is ook 
nog veel te doen. 

Onderzoeksresultaten
Capgemini is al jaren een bekend merk 
in binnen- en buitenland. De merk-
beleving en -ontwikkeling worden jaar-
lijks door onafhankelijke bureaus
zorgvuldig in kaart gebracht, waarbij 
verschillende imagoaspecten aan bod 
komen. Zo toonde onderzoek van 
Motivaction naar de veertig grootste 
ICT-merken aan dat Capgemini in 
2010, net als in 2009, de meest popu-
laire ICT/consultingonderneming was. 
Blauw Research liet in zijn jaarlijkse 
ICT-monitor zien dat Capgemini met 
31% ook de grootste spontane bekend-
heid heeft onder ICT- en businessma-
nagers.  

Het jaarlijkse medewerkertevreden-
heidsonderzoek liet zien dat de tevre-
denheid van Capgemini-medewerkers 
onder druk staat. De scores lagen over 
de hele linie iets lager dan in 2009, 
hoewel ze niet veel afweken van de 
ICT-benchmark. Binnen de Capgemini 
Group scoort Nederland naar verhou-
ding erg goed. Op alle succesfactoren 
- samenwerking, gelijke kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden - heeft 
Nederland een belangrijk betere score 
dan de andere landen. Medewerkers 
waren vooral tevreden over het weder-
zijds respect, de  professionaliteit van 
collega’s en de onderlinge samenwer-
king. Minder tevreden waren zij over 
de arbeidsvoorwaarden. 

Intelligence Group deed onderzoek 
naar ons imago als werkgever onder 
hbo’ers en academici met 2 tot 5 jaar 
werkervaring. Hieruit bleek dat 
Capgemini met een negende positie 
de meest favoriete werkgever is in de 
ICT en consultancy. Een goede score, 
temeer daar deze sector door de res-
pondenten ook als de meest aantrek-
kelijke wordt gezien. Capgemini 

Onze zeven kernwaarden

Eerlijkheid 
Durf 
Vertrouwen 
Vrijheid 
Teamgeest 
Bescheidenheid 
Plezier
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de wet en voor individuele personen 
en onze verantwoordelijkheden ten 
opzichte van onze stakeholders. 
Deze code is het fundament van onze 
ethische cultuur. Een raamwerk dat 
ondersteuning biedt wanneer niet dui-
delijk is wat te doen. Op twee gebie-
den die bijzonder gevoelig zijn voor 
ethische kwesties - eerlijke concurren-
tie en het voorkomen van omkoping 
en corruptie - heeft Capgemini Group 
specifiek en gedetailleerd beleid gefor-
muleerd. 

De Richtlijn Bedrijfsethiek besteedt 
daarnaast een speciale paragraaf aan 
onze verantwoordelijkheid ten aan-
zien van maatschappij en milieu. Hier 
wordt in een ander gedeelte van dit 
verslag uitgebreider op ingegaan.

Young Leaders for Nature 
Forum
Op 15 januari 2010 werd onder het 
thema The Green Economy het jaarlijk-
se forum van de Young Leaders for 
Nature (YLFN) georganiseerd. Onge-
veer 250 deelnemers van 20 bedrijven 
waaronder IBM, Shell, DSM en Philips 
deden mee aan dit evenement. Ook 
vanuit Capgemini waren young pro-
fessionals en managementvertegen-
woordigers aanwezig. Tijdens het 
YLFN-forum stonden twee vragen 
centraal: “How to move to a sustain-
able business?” en “How to contribute 
to a green economy?”

In een aantal sessies gingen de deelne-
mers uit de verschillende bedrijven 
aan de slag met beantwoording van 
deze vragen en de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor daadwerkelijke 
verandering. Genoemd werden onder 
meer het creëren van businesscases en 
beloning van medewerkers voor groen 
gedrag. 

scoort vooral hoog op de kenmerken 
‘reputatie’, ‘opleidingsmogelijkheden’ 
en ‘doorgroeimogelijkheden’.  

Lof Media publiceerde in 2010 de 
zogenaamde Lof list. Op deze lijst 
staan de honderd beste werkgevers 
voor werkende ouders. De focus van 
dit onderzoek lag op flexibele werk-
omstandigheden. Capgemini eindigde 
als vijfde in de categorie ‘grote werk-
gevers’ (werkgevers met meer dan 
250 werknemers). 

Wij beseffen dat een goed imago te 
voet komt en te paard gaat. Daarom 
zullen wij aan de ontwikkeling van 
onze medewerkers onverminderd aan-
dacht blijven besteden en blijven 
investeren in opleidingsprogramma’s 
voor onze professionals. 

Business & Ethics programma 
In 2010 is de Code of Business Ethics 
na een eerdere uitrol onder managers 
ook aangeboden aan alle medewerkers. 
Het document verklaart en formali-
seert de waarden, gedragsregels en 
handelingsbeginselen, die we van ons-
zelf verwachten en die van ons ver-
wacht worden door relaties en andere 

belanghebbenden. Het verwoordt 
tevens ons respect voor 
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De vertegenwoordigers van Capgemini 
bogen zich vooral over de eerste vraag, 
hoe je je als onderneming kunt ont-
wikkelen naar een duurzamere busi-
ness. Jeroen Simons, lid van de 
Sustainability Board van Capgemini, 
drukte het als volgt uit: “Hoewel de 
impact van verdere verduurzaming 
van onze eigen organisatie relatief 
beperkt is vanwege de aard van onze 
business, kunnen wij grote impact 
hebben op de duurzaamheid van onze 
klanten, partners en leveranciers.”

Young Capgemini 
Young Capgemini is actief lid van ICA 
(InterCompany Association), het groot-
ste netwerk van hoogopgeleide young 
professionals in Nederland. Daarmee 
hebben Capgemini-collega’s onder 
meer toegang tot de evenementen die 
ICA organiseert. Soms worden er on-
derling bijeenkomsten georganiseerd 
met andere ICA-leden.

Zo vond onder de noemer Diversity@
Work in maart 2010 een evenement 
plaats waarbij professionals van Young 
Capgemini en Young Shell samenkwa-
men om te discussiëren over diversiteit 
op het werk. Onder diversiteit verstaat 
Capgemini alle aspecten waarop 
mensen van elkaar verschillen en dan 
specifiek in relatie tot de omgeving 
waarin ze werken. Voorbeelden van 
diversiteit zijn achtergrond, ras, sexe, 
leeftijd, handicaps, fysieke verschij-
ning, sexuele voorkeur, nationaliteit, 
competenties, opleiding en gewoonten. 
Zowel Shell als Capgemini omarmen 
diversiteit als onderdeel van hun 
bedrijfscultuur en onderschrijven dat 
werkrelaties succesvoller zijn als er 
effectief van diversiteit gebruik wordt 
gemaakt.

Tijdens Diversity@Work kwam in de 
vorm van een paneldiscussie een drie-
tal onderwerpen aan bod: de genera-
tiekloof, vrouwen en minderheids-
groepen en culturele verschillen. 
Panelleden waren seniore vertegen-
woordigers uit de beide organisaties 
en een deskundige op het gebied van 
mensen met fysieke beperkingen. Het 
doel van de discussie was om de deel-
nemers de ogen te openen voor de 
diversiteit die rondom hen heen 
bestaat, hoe ze mogen acteren in, en 
reageren op verschillende situaties, en 
hoe ze van die verschillen gebruik 
kunnen maken. Zo werd stilgestaan 
bij het facet positieve discriminatie in 
relatie tot vrouwen en minderheids-
groepen. De algemene houding was 
dat voor iedere functie gezocht moet 
worden naar ‘the best person for the 
job’, ongeacht welk diversiteitsaspect 
dan ook. 

Sommige panelleden meenden op 
basis van hun ervaring dat de kans 
voor vrouwen, om een hogere positie 
te krijgen, uiterst mager is als er nog 
weinig vrouwen op hoge posities 
zitten. In zo’n geval biedt positieve 
discriminatie uitkomst om meer diver-
siteit in de organisatie te creëren. Is 
diversiteit voldoende aanwezig in de 
gehele organisatie, dan is zo’n selectie-
proces veel minder ingewikkeld. Voor 
veel young professionals was dit gege-
ven een eyeopener. 
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Medewerkers in dienst

2008 2009 2010

4.987 6.357 6.007

Onze medewerkers

Arbeidsmarkt
De veranderingen op de arbeidsmarkt 
zijn ook bij Capgemini voelbaar. Was 
in de jaren ‘80 ICT nog een jong vak 
voor jonge mensen, nu zien we binnen 
de onderneming de gemiddelde leef-
tijd stijgen naar bijna 42 jaar. De lang 
voorspelde vergrijzing dient zich aan 
en jong talent wordt schaarser. De 
eisen die ze aan hun werkgever stellen 
veranderen ook. Vooral flexibiliteit is 
een thema en ook de vraag naar ons 
mvo-beleid wordt steeds vaker gesteld. 
Er komt een generatie binnen die 
bewust wil leven en werken. Met Het 
Nieuwe Werken geven we hun hier-
voor de mogelijkheid.   

In 2010 hebben we een start gemaakt 
met masterclasses om jong talent een 
vliegende start te laten maken. Een 
masterclass is een professioneel, vak- 
en praktijkgericht opleidingstraject 
van Capgemini voor talentvolle en 
daadkrachtige young professionals 
die net van hbo of universiteit komen. 
Een intensief en breed opgezet pro-
gramma dat kan variëren van enkele 
weken tot twee jaar, afhankelijk van 
het gekozen specialisme. In die perio-
de leiden we deelnemers op tot pro-
fessionals en laten we ze kennismaken 
met de wereldwijde Capgemini-organi-
satie. Deze masterclasses hebben we 
ingezet bij wervingscampagnes met 

Leeftijdsopbouw 

Leeftijdscategorie 2008 2009 2010

20 - 25 172 114 92

25 - 30 913 898 750

30 - 35 801 893 843

35 - 40 992 1.075 896

40 - 45 742 1.080 1027

45 - 50 628 927 864

50 - 55 420 764 743

55 - 60 217 455 437

60 - 65 98 148 155

65 > 1 3 1
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In- en uitstroom van personeel

2008 2009 2010

Instroom 22,3% 3,4% 4,9%

Uitstroom 15,2% 14,9% 14,3%

% vrouwelijke consultants per discipline 

2008 2009 2010

Consulting 28,6% 28,6% 28,0%

FS 13,1% 13,5% 12,8%

Outsourcing 13,5% 13,2% 12,9%

SSC 22,2% 25,0% 31,3%

Technology 14,2% 14,1% 12,1%

BAS 11,2%

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

2008 2009 2010

2,9 3,3 3,2

goede resultaten tot gevolg. In 2010 
hebben we 294 nieuwe medewerkers 
verwelkomd tegen 171 in 2009.

Het jaar 2011 laat zien dat onze ver-
wachtingen over een aanhoudende 
aarzeling in de markt uitkomen. Dat 
vertaalt zich in terughoudendheid ten 
aanzien van grootschalige wervings-
campagnes. We beperken ons tot 
gerichte internetcampagnes en de 
inzet van wervings- en selectiebu-
reaus. Voor de tweede helft van 2011 
voorzien we een voorzichtige toename 
van het aantal vacatures die zich in 
2012 zal voortzetten. Tegelijk realise-
ren we ons dat er op veel terreinen 
veel onzekerheden zijn en dat het sen-
timent in de markt snel kan omslaan.  

Scoren met diversiteit 
Diversiteit is een veelomvattend thema 
dat te maken heeft met geslacht, natio-
naliteit, fysieke beperkingen, leeftijd 
en culturele achtergrond. Maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid is niet de 
enige reden dat het begrip aandacht 
krijgt. De bedrijfseconomische nood-
zaak en het belang van de business 
om diversiteit te realiseren is groter 
dan ooit. De vergrijzing leidt immers 
nu al tot arbeidsschaarste. Dat bete-
kent dat wij als organisatie meer dan 
ooit door moeten gaan met het voeren 
van een actief diversiteitsbeleid.  

In 2010 deed Capgemini - naast 
diverse andere mentoring- en inter-
ventieprogramma’s - mee met het 
programma Boardroom Coaching, 
een nieuw initiatief van Opportunity 
in Bedrijf. Met Boardroom Coaching 
dragen CEO’s er concreet aan bij dat 
ambitieuze en talentvolle vrouwen 
daadwerkelijk stappen zetten naar de 
top. Doel van het programma is onder 
meer om de bekendheid en de net-

Grade-verdeling

2008 2009 2010

Junior 35% 28,4% 27,3%

Medior 54% 59,4% 62,7%

Senior 11% 12,2% 10,0%
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diversiteit van Commercial Banking 
ING en Ruud Gal, senior director 
innovatiestrategie Philips Lighting. 
Het officiële gedeelte van de dag werd 
afgesloten met de uitreiking van de 
jaarlijkse Aanmoedigingsprijs Diver-
siteit. Ruud Gal mocht deze in ont-
vangst nemen voor zijn inspanningen 
binnen Philips rondom diversiteit. 
Gedurende de dag zorgden de dames 
en heer van Theaterzaken voor de 
nodige humor en prikkelende inter-
mezzo’s. 

Aan de slag met vitaliteit  
Capgemini biedt medewerkers een 
dynamische en inspirerende werkom-
geving met veel ruimte voor persoon-
lijke ontwikkeling. Veel professionals 
pakken die ruimte. Ze steken veel tijd 
en energie in hun carrière en in hun 
projecten bij klanten. Enerzijds is dat 
natuurlijk goed, anderzijds dreigt 
daardoor altijd het risico van overbe-
lasting. Ook leuk werk kan immers te 
veel vragen van iemands gezondheid. 
Daarom besteden we veel aandacht 
aan de gezondheid en vitaliteit van al 
onze medewerkers. Dat begint met 
goede informatie en voorlichting. 
Capgemini doet veel rond vitaliteit en 

werken van topvrouwen te vergroten, 
executive skills aan te scherpen en 
topvrouwen onderling in contact te 
brengen. 

Een ander nieuw project was de 
WIENERVISIE-pilot met als doel om 
via intervisiegroepen elkaar te verster-
ken in het realiseren van ambities. In 
groepen van zes vrouwen werd mee-
gedacht over elkaars zakelijke vraag-
stukken en dilemma’s. Onder deskun-
dige leiding ontstond zo ruimte voor 
professionele en persoonlijke groei. 
De pilot werd uitgevoerd onder groe-
pen zeer ervaren vrouwen van ver-
schillende organisaties en onder groe-
pen van jonge Capgemini-vrouwen. 
De uitgebreide evaluatie van de pilot 
toonde enerzijds de toegevoegde 
waarde voor de individuele deelne-
mers aan en daarnaast de grote reten-
tiewaarde voor de organisatie. Deze 
vorm van intervisie is vervolgens 
opgenomen in het standaardoplei-
dingsprogramma van Capgemini.

Op 2 november vond voor de vierde 
keer de Female Leadership Ontmoe-
ting plaats, georganiseerd door 
Direction in samenwerking met 
Capgemini. 175 deelnemers waren 
aanwezig en spraken over de bevorde-
ring van diversiteit en de rol van vrou-
wen in organisaties. Na een ambitie-
workshop, verzorgd door Direction, 
sprak Avivah Wittenberg-Cox, CEO 
van 20-first en auteur van onder 
andere ‘How women mean business’ 
over hoe organisaties diversiteit kun-
nen aanvliegen. Het middagprogram-
ma bestond uit sprekers die zich in 
hun dagelijks leven actief bezighou-
den met het thema diversiteit: Jolande 
Holwerda, oprichter en uitgever van 
Lof, een magazine voor werkende 
moeders/ouders, Karima Belhaj, hoofd 
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Buitenlandse nationaliteit Nederlandse nationaliteit, maar geboren in buitenland

Afghaanse 1 Singaporese 1 Afghanistan 2 Ivoorkust 1

Amerikaanse 2 Spaanse 4 Algerije 1 Joegoslavië 1

Australische 1 Surinaamse 3 Aruba 1 Kameroen 1

Belgische 4 Turkse 2 Australië 6 Kenia 2

Bulgaarse 1 Zuid-Afrikaanse 3 Bangladesh 1 Korea 1

Canadese 2 Zweedse 2 België 5 Kroatië 2

Chinese 5 Bosnië 4 Libië 1

Colombiaanse 2 Brazilië 3 Macedonië 2

Deense 1 Brunei 1 Marokko 19

Duitse 13 Bulgarije 1 Mexico 2

Engelse 11 Canada 2 Nederlandse Antillen 10

Finse 1 Chili 1 Nigeria 2

Franse 8 China 10 Polen 6

Griekse 1 Colombia 1 Portugal 2

Ierse 1 Congo 3 Roemenië 1

Indiase 28 Duitsland 10 Rusland 6

Indonesische 3 Egypte 1 Saudi-Arabië 2

Iraanse 1 Ethiopië 1 Somalië 2

Italiaanse 3 Filipijnen 2 Spanje 1

Litouwse 1 Finland 1 Sri Lanka 2

Luxemburgse 1 Frankrijk 2 Suriname 54

Maleisische 1 Groot-Brittannië 3 Thailand 1

Marokkaanse 3 Guinea 1 Tunesië 1

Nieuw-Zeelandse 1 Hong Kong 4 Turkije 13

Noorse 1 Hongarije 1 Verenigde Staten 7

Oostenrijkse 1 Ierland 1 Vietnam 2

Pakistaanse 1 India 2 Zambia 1

Poolse 3 Indonesië 31 Zuid-Afrika 5

Portugese 6 Irak 5 Zweden 1

Roemeense 4 Iran 8 Zwitserland 1

Russische 1 Totaal 128 Italië 4 Totaal 271
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verzuimpreventie, maar intern onder-
zoek wees uit dat mensen daar niet 
altijd goed van op de hoogte zijn. In 
2010 hebben we daarom een makke-
lijk toegankelijke arbo-catalogus 
samengesteld waarin alle procedures, 
diensten en tools rond vitaliteit en 
gezondheid staan beschreven.

Beweging
Een van de manieren om vitaal te 
blijven is vanzelfsprekend beweging. 
En omdat de aard van onze dienstver-
lening veel zittend werk met zich 
meebrengt, schiet dat er vaak bij in. 
Capgemini biedt bedrijfsfitnessmoge-
lijkheden aan door het hele land en 
ondersteunt verschillende bedrijfs-
sporten zoals tennis en hockey. In 
2010 hebben we een start gemaakt 
met het BlueWeb Running team: een 
initiatief - waarbij naast deelname aan 
verschillende hardloopwedstrijden 
zoals de Zevenheuvelenloop - ook 
hardlooptrainingen aan medewerkers 
worden aangeboden. Doel is om zo 
meer medewerkers te motiveren om 
vaker te gaan hardlopen. 

Een bekend arbeidsgerelateerd risico 
in ons werk is stress. In 2010 hebben 
we Mindfullness en Heartmath onder-
zocht met als doel om medewerkers 
verschillende methoden aan te bieden 
die hun leren om zelf beter met stress 
om te gaan. Beide methoden worden 
inmiddels - waar zinvol - aangeboden 
aan medewerkers, zowel preventief als 
onderdeel van re-integratietrajecten. 

Ook een gezonde werkomgeving 
draagt bij aan vitaliteit. In 2010 heb-
ben we een risicoanalyse en -evaluatie 
(RI&E) laten uitvoeren in al onze kan-
toorgebouwen. Alle aspecten van de 
werkomgeving zoals licht- en lucht-
kwaliteit, temperatuur, werkplekken, 

brandveiligheid en aantrekkelijkheid 
zijn daarbij onderzocht. Inmiddels is 
op basis van het adviesrapport naar 
aanleiding van deze RI&E een plan 
van aanpak gemaakt om verbeteringen 
door te voeren.   

Ondanks al onze inspanningen ont-
komen wij niet aan ziekteverzuim. 
Daarin treden we actief op met als 
doel de medewerker snel weer vitaal 
en aan de slag te krijgen. In 2010 
hebben we veel aandacht gegeven aan 
operational excellence op het gebied 
van verzuimbegeleiding. Belangrijke 
verandering in dat kader was de 
centralisatie van de verzuimproces- 
begeleiding door de casemanagers. 
Veel aandacht is besteed aan unifor-
mering van de uitvoering van het ver-
zuimbeleid en aan uitbreiding van de 
kennis en ervaring in de breedte. De 
wijze van samenwerking van de case-
managers met alle stakeholders in het 
proces van verzuimbegeleiding is uit-
gewerkt in een service level agreement 
per discipline.
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Onze klanten 

Niet alleen wijzelf zijn actief met duur-
zaam ondernemen, we ontwikkelen 
op dit punt ook diensten ten behoeve 
van onze klanten. Green Cube biedt 
een multi-dimensionaal overzicht van 
al onze activiteiten, diensten, mijlpa-
len en klantsuccessen rond duurzaam-
heid en milieu. Green Office is  een 
interactief platform dat met behulp 
van 3D-visualisatie laat zien hoe en 
waar een werkplek duurzaam kan 
worden ingericht.   

Green IT
Green IT is de verzamelnaam voor alle 
initiatieven die Capgemini neemt om 
zelf duurzamer te ondernemen, om 
IT-processen in het algemeen groener 
te maken en klanten daarbij te onder-
steunen. Belangrijke mijlpalen in 
2010 zijn vooral de opening van ons 
groene datacenter in het Engelse 
Swindon en het Green Desk-program-
ma waarin wordt gestreefd naar werk-
plekken met een minimale druk op 
klimaat en omgeving. Daarbij wordt 
onder meer gekeken naar energie- 
verbruik van de computer inclusief 
servers in het datacenter, klimaatbe-
heersing op de werkplek en verlich-
ting. Ook zaken als thuiswerken en 
papierloos werken worden in Green 
Desk meegenomen. Er wordt in dit 
kader zelfs gewerkt aan een energie-
label voor werkplekken, zoals dat 
ook bestaat voor bijvoorbeeld wit- en 
bruingoed. Onderdeel van Green IT 
is de Green Scan waarmee we organi-
saties doorlichten op hun CO2-uitstoot. 
Bij een grote zuivelfabrikant heeft dit 
al geleid tot de formulering van ambi-
tieuze milieudoelstellingen en een 
concrete roadmap om de CO2-uitstoot 
als gevolg van IT terug te dringen met 
een reeks maatregelen waaronder 
green desks en green coding. Green 
coding houdt in dat door slim pro-

grammeren met gebruik van minder 
programmaregels, de software minder 
beslag legt op de servers die daardoor 
minder energie gebruiken. Capgemini 
is medeoprichter van de Smart Energy 
Alliance, een samenwerkingsverband 
tussen marktleiders in technologie dat 
nieuwe concepten rond energiedistri-
butie bedenkt en uitrolt. 

Duurzaam datacenter
Steeds meer klanten besteden hun 
ICT uit aan Capgemini. Ten behoeve 
hiervan bouwen wij datacenters, waar-
in alle systemen van klanten worden 
ondergebracht. Het zijn gebouwen 
waaraan veel eisen worden gesteld 
met betrekking tot veiligheid, energie-
voorziening en koeling. In 2010 heeft 
Capgemini een van de duurzaamste 
datacenters ter wereld geopend in het 
Engelse Swindon. Het heeft een Power 
Usage Efficiency (PUE) van 1,08. De 
PUE is een nieuwe wereldstandaard 
voor energieverbruik in datacenters. 
Het datacenter beschikt over een 
modulair design, waardoor de beschik-
bare ruimte en middelen zeer efficiënt 
worden gebruikt. Tot slot maakt dit 
nieuwe datacenter optimaal gebruik 
van buitenluchtkoeling en het 
gematigde klimaat in Swindon. Met 
het oog op de toenemende vraag naar 
outsourcing- en cloud-diensten heeft 
Capgemini het datacenter vanuit een 
aantal fysische basisprincipes (‘first 
principles’) ontworpen, waarbij smart 
engineering is toegepast. 

Smart Energy Services
Nederland heeft zich gecommitteerd 
aan de zogeheten 20-20-20 doelstel-
ling. Dit betekent dat de Nederlandse 
uitstoot van broeikassen in 2020 met 
minstens 20% moet zijn gereduceerd 
en dat 20% van de energiebehoefte in 
dat jaar uit duurzame energiebronnen 
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gehaald moet worden. Dat vraagt om 
aanzienlijke investeringen in infra-
structuur en productieomgevingen en 
om efficiënte samenwerking tussen 
onder andere energieleveranciers, 
netwerkbedrijven en overheden. 
Bovendien vergt dat technologische 
oplossingen voor infrastructurele 
vernieuwing, zoals smart metering, 
smart grids, smart home solutions en 
smart analytics.

In 2010 heeft Capgemini Smart Energy 
Services gelanceerd, een nieuwe wereld-
wijde dienstentak met oplossingen, 
gericht op infrastructurele vernieu-
wingen voor de energiesector. Een 
uniek facet van deze Smart Energy 
Services wordt gevormd door 
Capgemini’s Managed Business Services. 
Voor consumenten betekent dit dat 
voorschotnota’s en eventuele nahef-
fingen verleden tijd zijn. Voor energie-
bedrijven resulteert dit in extra flexi-
biliteit en minder risico’s, doordat er 
op voorhand geen grote voorfinan- 
cieringen of kapitaalinvesteringen 
nodig zijn. 

Energieneutraliteit op Texel
Texel is als grootste waddeneiland een 
bekende toeristische trekpleister. Net 
als de andere eilanden is het groten-
deels afhankelijk van nutsvoorzienin-
gen, die vanaf het vaste land worden 
geleverd. 

Het gemeentebestuur van Texel heeft 
een heldere visie op duurzaamheid. 
Zo wil het zich nadrukkelijker richten 
op innovaties op het gebied van duur-
zame energie. Dit moet leiden tot 
energieneutraliteit, tot bevordering 
van duurzaamheidstoerisme en ver-
sterking van de lokale economie. 
Vanuit haar visie op duurzaamheid 
heeft de gemeente Texel een ambi-
tieuze maar haalbare doelstelling 
gedefinieerd: in 2020 volledig in de 
eigen energiebehoefte voorzien met 
behulp van duurzame energiebronnen.

Voor de realisatie van Texel’s duur-
zaamheidsambitie is de gemeente een 
samenwerking aangegaan met 
TexelEnergie, de lokale energieleve-
rancier, en Capgemini. De deskundig-
heid op het gebied van smart grid, een 
zogenaamd slim elektriciteitsnetwerk, 
komt van Capgemini. Smart grid 
maakt het mogelijk om duurzaam 
opgewekte energie - hoe kleinschalig 
dat ook is gedaan - terug te leveren 
aan het reguliere stroomnetwerk voor 
huishoudelijk en industrieel gebruik. 
Het doel is om als kernteam gezamen-
lijk een programma uit te voeren 
waarmee Texel in 2020 die duurzame 
energieneutraliteit kan realiseren. 
Naar verwachting zullen ook andere 
partijen, die innovatieve oplossingen 
bieden op het gebied van duurzame 
energievormen, aansluiten op dit 
initiatief.
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Samen met Samsung 
Aandacht voor het milieu en ‘Groene 
Groei’ zijn van toenemend belang 
voor de Koreaanse samenleving in het 
algemeen, en de multinational 
Samsung in het bijzonder. Samsung 
SDS, een van de 28 onderdelen van 
de Samsung Group, heeft een advies-
groep rond duurzaamheid in het leven 
geroepen om lokale en internationale 
klanten met duurzaamheidsdiensten 
te kunnen ondersteunen. 

Via de wereldwijde alliantie tussen 
Capgemini en Samsung SDS is ten 
behoeve van deze adviesgroep in 2010 
een ‘duurzaam businessprogramma’ 
ontwikkeld om de kennis en vaardig-
heden te vergroten rond duurzaam 
ondernemen. Na een voorbereidende 
planningsweek in Utrecht werden in 
de zes daarop volgende maanden 
visies en diensten rond duurzaamheid 
lokaal doorontwikkeld in Seoul. Het 
betrof zowel adviezen over verminde-
ring van de CO2-footprint van organi-
saties, als specifieke IT-oplossingen 
die bijdragen aan energiebesparing en 
energietransitie. Te denken valt daar-
bij aan duurzaam Supply Chain 
Management en groene datacenters 
zoals dat van Capgemini in Swindon.

De professionals van Capgemini die 
betrokken waren bij het Sustainable 
Business Program in Zuid-Korea heb-
ben het programma als zeer inspire-
rend ervaren. Door de combinatie van 
kennis en kunde op het gebied van 
duurzaamheid vanuit de  verschillen-
de disciplines (Consulting, Technology 
en Outsourcing) en vanuit verschillen-
de regio’s (EU, US, India) kon in 
korte tijd veel toegevoegde waarde 
worden geleverd. De samenwerking 
met Samsung SDS was zeer vrucht-
baar, vanwege de gedeelde gedreven-

heid van professionals om duurzame 
ambities van klanten te realiseren.
Dit heeft onder meer geleid tot een 
copublicatie over broeikasgasreductie-
strategieën in het SJIS Journal.
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Capgemini en de maatschappij 

Al sinds de oprichting van Capgemini 
dragen we bij aan maatschappelijke 
doelen en ondersteunen we goede ini-
tiatieven op dit vlak. Naarmate het 
onderwerp meer belangstelling krijgt, 
melden zich ook steeds meer mede-
werkers met initiatieven uit hun eigen 
omgeving. Zonder grip te willen ver-
liezen op de speerpunten die we heb-
ben benoemd in ons mvo-beleid, pro-
beren we zo veel mogelijk ondersteu-
ning te geven aan die persoonlijke ini-
tiatieven. Soms adopteren we ze als 
organisatie, andere keren doneren we 
geld of stellen we expertise beschik-
baar. Een keer per jaar, met Sinter-
klaas, stellen we aan tien goede doe-
len waarbij medewerkers persoonlijk 
zijn betrokken, elk €1.000 ter 
beschikking. Medewerkers kunnen 
zelf hun goede doel nomineren waar-
na via het intranet iedereen een stem 
kan uitbrengen. Langs die democra-
tische weg ging er in 2010 €1.000 
naar onder meer KIKA, KWF Kanker-
bestrijding, CliniClowns, Naandi 
Foundation en de stichting Laat Ze 
Maar Lachen. Naast dit initiatief 
ondersteunen we al jaren organisaties 
als FunCare4Kids en Roparun. 

CAP100 
CAP100 is een initiatief van de Lucille 
Werner Foundation (LWF) om samen 
met tien grote organisaties uit het 
bedrijfsleven 100 talenten met een 
handicap onder de aandacht te bren-
gen van het bedrijfsleven en vice versa. 
‘CAP’ refereert in dit verband aan het 
woord ‘handiCAP’ en aan het Engelse 
woord ‘CAPability’. ‘100’ verwijst naar 
100 mensen met een lichamelijke 
beperking. CAP100 wil vergemakkelij-
ken dat mensen met een lichamelijke 
handicap daadwerkelijk de stap zetten 
te solliciteren en zich thuis voelen in 
de gevonden werkkring. Daarnaast 

beoogt CAP100 dat organisaties in het 
bedrijfsleven met enthousiasme men-
sen aantrekken met een lichamelijke 
handicap en hun de mogelijkheden 
bieden om een succesvolle carrière op 
te bouwen.

Capgemini heeft zich als partner aan 
dit programma verbonden omdat het 
volledig aansluit bij de doelstellingen 
van het mvo-beleid en draagt actief 
bij aan de bekendheid van dit initiatief 
en de realisatie van de doelstelling. 
In oktober 2010 werkten 70 CAP100- 
kandidaten bij Capgemini aan em-
powerment en voorbereiding voor het 
grote kick-off event van CAP100 op 
15 november van dat jaar. 

JINC
Veel jongeren vallen uit op het vmbo. 
Ze maken een verkeerde studiekeuze 
of slagen er niet in hun stage succesvol 
af te ronden. Vaak groeien deze jonge-
ren op in wijken met sociaal-economi-
sche achterstand en weinig goede rol-
modellen. JINC laat deze jongeren van 
8 tot 16 jaar ervaren wat er te koop is 
op de arbeidsmarkt. Met de projecten 
van JINC worden jaarlijks ruim 19.000 
leerlingen van de basisschool en het 
vmbo bereikt. Het doel: een juiste stu-
diekeuze, minder kans op schooluitval 
en beter zicht op werk. Capgemini is 
een van de 500 bedrijven die JINC 
ondersteunen, zowel in Utrecht als in 
Amsterdam.

Het hoofdkantoor van Capgemini in 
Utrecht staat dicht tegen Kanaleneiland, 
een wijk waar het vaak onrustig is en 
waar kinderen minder kansen hebben 
zich te ontplooien in persoonlijk, 
maatschappelijk en economisch op-
zicht. In november en december 2010 
ontvingen we twee groepen kinderen 
uit deze wijk. Een groep van de lagere 
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school ‘De Panda’ en een van het vmbo 
Via Nova College. In een interactief 
programma van drie uur kregen beide 
groepen uitleg over werken  bij 
Capgemini. Ze namen een kijkje in de 
keuken van Sodexo en liepen even 
mee met de bewakingsdienst Trigion. 
Bovendien gingen de kinderen aan de 
slag met heus programmeerwerk en 
mochten ze met behulp van videocon-
ferencing live praten met Capgemini-
collega’s in India. Een ervaring die 
grote indruk op de kinderen maakte. 
Ze hadden zich goed voorbereid en 
stelden veel vragen, vooral over het 
aantal mensen dat bij Capgemini 
werkt en de salarissen. Na afloop ont-
vingen we veel enthousiaste reacties 
en hadden de kinderen naar eigen 
zeggen heel veel ideeën opgedaan 
voor hun toekomst. 

Naandi 
Op vrijdag 24 september 2010 vier-
den we het eerste jaar samenwerking 
tussen Capgemini en de Indiase 
Naandi Foundation. Deze stichting 
stelt zich onder andere ten doel oplei-
dingen mogelijk te maken voor kans-
arme meisjes in India. Na één jaar 
worden ongeveer 700 meisjes onder-

steund door Capgemini-

medewerkers. Zij ontvangen kleding, 
voedsel en een opleiding voor een 
betere toekomst.

De Naandi-dag begon met een mini-
seminar over het stimuleren van 
maatschappelijk ambassadeursschap 
onder medewerkers. Met collega’s werd 
later de rol van een goede Naandi-
ambassadeur gedefinieerd en de moge-
lijkheden om deze ambassadeurs te 
ondersteunen vanuit de organisatie. 
Daarbij werden vooral rond social 
media goede ideeën ingebracht. 
Tijdens de dag werden Capgemini-
medewerkers actief geïnformeerd over 
Naandi, wat direct leidde tot nieuwe 
ambassadeurs en bijdragen. Mede 
dankzij het grote succes van de Naandi-
dag zal het een jaarlijkse traditie bij 
Capgemini worden.  

Inmiddels wordt in ons bedrijfsrestau-
rant wekelijks een Indiase ‘Naandi-
snack’ aangeboden waarvan steeds 
1 euro naar de Naandi Stichting gaat. 

Seniors for Talents 
In 2010 heeft het ICT-vakblad 
Computable op basis van 59.000 
uitgebrachte stemmen, Capgemini 
de mvo-award 2010 voor meest 
maatschappelijk verantwoorde ICT-
organisatie toegekend voor het 
‘Seniors for Talents’ initiatief. 

Seniors for Talents is opgestart door 
Capgemini-managers en bedoeld om 
jonge ambitieuze schoolverlaters, die 
er niet in slagen op eigen kracht een 
goede carrièrestart te maken, zich ac-
tief te laten ondersteunen door senior 
managers uit het bedrijfsleven waar-
onder Capgemini. Zo’n Executive 
Mentor neemt de jongere onder zijn 
hoede, adviseert en begeleidt hem en 
introduceert hem bovendien in zijn 
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persoonlijk netwerk. Capgemini helpt 
jongeren op die manier een carrière-
ingang te vinden die bij hen past. Met 
Seniors for Talents krijgen werkzoe-
kenden dat extra zetje dat vaak nodig 
is om een goede start te kunnen 
maken. 

De jongeren worden geselecteerd door 
UWV of de gemeenten. Vooral via de 
UWV-werkpleinen Amersfoort en 
Amsterdam lopen momenteel veel 
trajecten. De Executive Mentoren 
worden geselecteerd door Capgemini. 
Capgemini biedt daarnaast competen-
tiegerichte trainingen voor de werk-
zoekenden en speciale trainingen voor 
de mentoren om de jongeren goed te 
kunnen begeleiden. Daarnaast facili-
teert Capgemini met professionals en 
vergaderruimten. Inmiddels hebben 
zich al bijna 400 mentoren aange-
meld. Het gaat om zeer ervaren mana-
gers, die voor een groot deel afkom-
stig zijn uit Capgemini zelf of uit het 
Capgemini-netwerk van zelfstandige 
interim-managers. Ze komen vier keer 
per jaar bijeen om ervaringen uit te 
wisselen.

In actie voor WomenWeave  
Naar aanleiding van een mvo-wed-
strijd onder voormalig BAS-mede-
werkers vertrok Karin Thomassen, een 
van onze managing consultants, in 
2010 via SharePeople voor twee 
weken naar India. SharePeople is een 
organisatie die ondernemers uit ont-
wikkelingslanden in contact brengt 
met ambitieuze Europese professio-
nals. Door de uitwisseling van kennis 
en ervaring met echte management-
vraagstukken ter plaatse, kunnen deze 
ondernemers en professionals hun 
vaardigheden verbeteren en bijdragen 
aan een betere wereld.   

Karin had de opdracht om ondersteu-
ning te geven aan WomenWeave bij 
de realisatie van hun businessplan. 
WomanWeave is een organisatie die 
het leven wil verbeteren van vrouwen, 
die op het Indiase platteland als weef-
ster werkzaam zijn. Missie is om van 
handweven een winstgevende, waardi-
ge en duurzame bron van inkomsten 
te maken vanuit sociaal ondernemer-
schap.

Karin hielp mee het businessplan te 
schrijven, inclusief de financiële para-
graaf, en analyseerde meteen de export-
mogelijkheden voor de Europese 
markt. Het plan omvatte bovendien 
duidelijke businesscases voor alle 
negentien gedefinieerde projecten. 
Daarnaast werd een planning gemaakt 
voor alle projecten en werden korte- 
en langetermijndoelstellingen gedefi-
nieerd. Gedurende haar verblijf wer-
den de eerste quick wins al gemaakt. 
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Onze leveranciers en partners

Naast onze inspanningen om duur-
zaam te ondernemen, werken we ook 
stapsgewijs aan duurzaamheid in de 
keten. Zo is duurzaamheid een crite-
rium dat we hanteren bij de keuze 
en evaluatie van onze leveranciers. 
Onze uitgangspunten op het gebied 
van mvo en duurzaamheid zijn terug 
te vinden in de inkoopvoorwaarden, 
die door al onze leveranciers moeten 
worden geaccepteerd. Tevens wordt 
aan alle leveranciers gevraagd om een 
mvo- en duurzaamheidsvragenlijst in 
te vullen. Dit geeft ons inzicht in waar 
onze leveranciers staan in de ontwik-
keling van hun mvo- en duurzaam-
heidsbeleid. In 2011 gaan we een stap 
verder en op grond van de resultaten 
en de weging daarvan specifieke 
afspraken maken met leveranciers. 
Met partners kijken we naar de moge-
lijkheden om samen op te trekken en 
wisselen we kennis en ideeën uit. 

Sodexo 
Net als Capgemini streeft Sodexo, 
onze cateraar, actief naar mogelijk-
heden om duurzaam te ondernemen. 
Met dat doel heeft deze grootste 
internationale food & facilities-
managementorganisatie ter wereld, 
het ‘Better Tomorrow Plan’ opgesteld. 
Daarmee committeert de onderneming 
zich te investeren in voeding, gezond-
heid en welzijn, de ontwikkeling van 
lokale gemeenschappen en het milieu.
Er zijn veertien speerpunten benoemd 
om dit streven in de komende jaren 
vorm te geven. Ook bij Capgemini is 
Sodexo op deze gebieden actief.

Gezonde voeding, altijd vers, veel 
variatie en maatschappelijk verant-
woord, dat is waar Sodexo voor staat. 
Verantwoord snoepen en snacken 
wordt gestimuleerd met gezonde alter-
natieven in iedere productgroep, zoals 

de saladebar en vers (seizoens)fruit. 
Verantwoord kiezen wordt bovendien 
nog makkelijker met het ‘Ik Kies 
Bewust’-logo. Dit zijn producten of 
gerechten met minder zout, suiker of 
vet. Daarnaast worden alleen vispro-
ducten aangeboden uit de duurzame 
visserij, wordt er uitsluitend biologi-
sche melk verkocht en worden in de 
‘Kiosk’ cadeauartikelen van Abrona 
verkocht, gemaakt door mensen met 
een verstandelijke beperking.

Door samenwerking te zoeken met 
andere bedrijven en organisaties 
probeert Sodexo op de locatie van 
Capgemini bij te dragen aan een bete-
re samenleving. Voorbeeld is het aan-
bieden van werkervaringsplaatsen, 
stages en opleidingen voor mensen 
van Abrona, en voor leerlingen van de 
Jacobus Fruytier scholengemeenschap, 
die moeite hebben met leren. Het 
Naandi-initiatief van Capgemini wordt 
ondersteund door 1 euro per verkoch-
te Naandi-snack in het restaurant te 
schenken aan de Naandi Foundation. 
Daarnaast steunt Sodexo al jaren  de 
Roparun-teams van Capgemini.
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Onze omgeving 

Milieu is een belangrijk aspect als het 
gaat om duurzaam ondernemen. 
Aandacht hiervoor is geformaliseerd, 
onder meer in een kwartaaloverleg 
tussen de CSR & Sustainability lead 
en interne stakeholders zoals Facility 
Management en de mobiliteitsmana-
ger. In dat overleg wordt gesproken 
over de stand van zaken rond milieu-
maatregelen binnen de onderneming. 
Alle milieuactiviteiten en -communi-
catie ter bevordering van milieube-
wustzijn binnen de onderneming wor-
den daarmee centraal gecoördineerd. 
In 2009 heeft Capgemini een milieu-
managementsysteem (ISO 14001) 
ingevoerd en samengevoegd met het 
kwaliteitssysteem ISO 9001 in het 
QEMS. Dit milieumanagementsysteem 
richt zich speciaal op het beheersen 
en verbeteren van prestaties op milieu-
gebied. Onderdeel van QEMS is het 
bewustmaken van medewerkers dat er 
een milieubeleid is en hoe zij daar zelf 
een bijdrage aan kunnen leveren. 
Om dit te realiseren is er een speciale 
e-learningmodule ontwikkeld. 
Capgemini heeft in 2009 tevens de 
MeerJarenAfspraak (MJA3) getekend. 
In 2010 is het Energie Efficiency Plan 
(EEP), dat onderdeel uitmaakt van 
de verplichtingen van de MJA3, opge-
leverd. 

Een kleine greep uit de concrete maat-
regelen en initiatieven van 2010.

In 2010 zijn in alle kantoorpanden 
energiezuinigere printers neergezet. 
Deze printers hebben zowel de zwart-
wit- als de kleurentprinters vervangen. 

In de toiletruimtes op het hoofdkan-
toor in Utrecht is flexibele verlichting 
geïnstalleerd, waardoor deze alleen 
brandt als mensen er binnenlopen. 
In de andere panden was dit al zo. 

Verder zijn in het kader van het 
Nieuwe Werken kantoorgebouwen 
gesloten en is onder 500 medewerkers 
een succesvolle pilot ‘reizen op reke-
ning’ uitgevoerd met de NS-Business 
Card. 

In het datacenter Amsterdam is een 
deel van de koeling vervangen door 
energiezuinigere airco’s. In 2011 
wordt het resterende deel aangepakt. 

Consortium Green IT 
Amsterdam 
Stichting Consortium Green IT Regio 
Amsterdam is een initiatief van de 
ICT-sector in de regio Amsterdam, 
opgericht in juni 2010. Capgemini is 
een van de deelnemers. Door middel 
van concrete projecten wil het consor-
tium bijdragen aan een reductie van 
de CO2-emissie met 40% in 2025 ten 
opzichte van de uitstoot in 2009. De 
projecten moeten onder andere leiden 
tot een duurzame, innovatieve infra-
structuur in de regio. Door de aan-
wezigheid van veel datacenters in en 
om Amsterdam is de ICT-sector, waar-
onder het Data Center Amsterdam 
van Capgemini, een grote gebruiker 
van elektriciteit. De initiatiefnemers 
van het consortium streven ernaar 
om dit verbruik niet alleen sterk te 
verminderen maar ook te ‘verduur-
zamen’. Capgemini neemt deel aan 
verschillende projecten rondom de 
thema’s energy self sufficient data- 
centers, Smart Grid en Smart Energy.

Van mobiliteit naar slim werken 
en reizen
In 2010 is Capgemini actief betrokken 
geweest bij de Taskforce Mobiliteits-
management en de voorbereidingen 
van het Platform Slim Werken Slim 
Reizen. 
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*De footprint 2010 van Capgemini is met ruim 

een derde gedaald ten opzicht van 2009.

De daling in scope 2 is het grootste; als 

gevolg van groene stroom voor alle lokaties 

in eigen beheer, waarmee 98,4% van het 

totale elektriciteitsverbruik is afgedekt.

De daling in scope 1 (-18%) is veroorzaakt 

door het afstoten van lokaties met gasver-

bruik en minder emissie van leaseauto’s. Dit 

komt zowel door een afname van het aantal 

medewerkers, minder gereden kilometers 

per medewerker, als door zuiniger auto’s.

De stijging in scope 3 komt door meer vlieg-

reizen als gevolg van verdere globalisering.

**De totale hoeveelheid afval van Capgemini 

in 2010 is 498 ton. De grote daling in 2010 

ten opzichte van 2009 is veroorzaakt door 

het afstoten van een aantal panden. 

Daarnaast is dit toe te schrijven aan maatre-

gelen als dubbelzijdig printen en het follow-

me printsysteem. 

Auto’s per 31 december 2010

2008 2009 2010

Medewerkers met leaseauto 3.494 4.496 4.237

ABC-auto’s (%) 73% 81% 86%

Hybrideauto’s in wagenpark 200 343 565

Hybrideauto’s (% van wagenpark) 5,7% 7,1% 13,3%

Hybrideauto’s in bestelling 86 39 31

Medewerkers met eigen vervoer 994 1.568 1.569

CO2-footprint - conform GHG-protocol (in ton CO2e)*

2009 2010

Scope 1
Directe CO2-emissie

Gebouwen: aardgas, olie
Mobiliteit: brandstof leaseauto’s

23.299 19.157

Scope 2
Indirecte CO2-emissies

Gebouwen: elektriciteit, warmte 12.880 261

Scope 3
Overige indirecte emissies

Mobiliteit: brandstof eigen vervoer, 
vlieg- en treinreizen 

   5.329 6.825

Totaal 41.508 26.243

Ontwikkeling (papier)afval**

2008 2009 2010

Papierafval 48 124 41

Overig afval 335 803 457

Totaal ton 383 927 498
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Het Nieuwe Werken is voor Capgemini 
belangrijk om als werkgever aantrek-
kelijk te blijven door flexibiliteit te 
bieden. Tegelijkertijd draagt het bij 
aan een verlaging van onze CO2-
uitstoot. Na de invoering van vooral 
de randvoorwaarden om flexibel te 
kunnen werken, in de vorm van 
werkplek en IT-faciliteiten, is de vol-
gende uitdaging om in de volle breed-
te ook een attitudeverandering te rea-
liseren. Zowel bij medewerkers als bij 
klanten. In het Platform Slim Werken 
Slim Reizen kunnen wij onze kennis 
en ervaring op het gebied van Het 
Nieuwe Werken inbrengen en leren 
van de ervaringen van andere werk-
gevers. 

Totaal treinkilometers

2008 6.655.534

2009 9.346.875

2010 7.847.042

Gemiddeld aantal actieve 
treingebruikers

2008 890

2009 2.333

2010 2.759
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Met 115.000 mensen in 
40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-, 
technology- en outsourcingdiensten. In 
2010 rapporteerde Capgemini Group 
een omzet van 8,7 miljard euro. Samen 
met zijn klanten creëert en realiseert 
Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op 

de klantbehoefte. Als een cultureel diver-
se organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via 
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Over Capgemini

®®
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Colofon

Papendorpseweg 100
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. 030 689 00 00 

www.capgemini.com
E-mail: sustainabilty.nl@capgemini.com

Advisering, vormging en productie: Marketing & Communicatie
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Capgemini Nederland B.V.
Papendorpseweg 100
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