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 Financial Services the way we do it

nieuw hoofdkantoor in 2013 zal bij-
dragen aan een verdere verbetering 
van onze impact op het milieu. 
Daarnaast zal extra aandacht worden 
besteed aan gedragsverandering ten 
aanzien van slim werken en reizen. 
Onze maatschappelijke betrokkenheid 
is afgelopen jaar verder vormgegeven 
met een aantal nieuwe partnerships. 
De ambitie voor de komende jaren is 
om de huidige samenwerkingsverban-
den te laten floreren en het aantal 
partners niet verder uit te breiden.  
In onze dienstverlening aan klanten 
zal duurzaamheid in toenemende 
mate een rol spelen, zowel in bestaan-
de diensten als in de ontwikkeling van 
innovatieve en specifieke duurzame 
diensten. Steeds meer zullen we de 
impact van deze dienstverlening op de 
duurzaamheid van de klant inzichte-
lijk maken.

Capgemini in Nederland brengt jaar-
lijks een duurzaamheidsverslag uit. In 
dit verslag kijken we terug naar de 
ontwikkelingen en activiteiten op het 
gebied van mvo en duurzaamheid in 
het afgelopen jaar en waar mogelijk 
werpen we een blik op het nieuwe 
jaar.

Henk Broeders 
Voorzitter Country Board  
Capgemini Nederland B.V.

Utrecht, mei 2012

Voorwoord

De ethische en businessvraagstukken 
van vandaag in termen van duurzaam-
heid vragen om doortastend optreden, 
zichtbaar commitment aan duurzaam-
heid en deskundigheid in de diensten 
die we onze klanten aanbieden. 

Het is onze missie om duurzame 
resultaten voor onze klanten te reali-
seren. Ons streven naar duurzaamheid 
richt zich enerzijds op onze eigen 
bedrijfsvoering. Een veel grotere bij-
drage zien wij weggelegd voor ICT  
als ‘enabler’ voor duurzame ontwikke-
lingen bij onze klanten.

Capgemini heeft een wereldwijde 
mvo- en duurzaamheidsstrategie  
gedefinieerd. Deze strategie is gericht 
op zes strategische pijlers: ethiek en 
goed leiderschap, een sociaal beleid 
voor onze medewerkers, het onder-
steunen van maatschappelijke betrok-
kenheid, de zorg voor onze omgeving, 
het zoeken naar duurzame toegevoeg-
de waarde met en voor onze klanten 
en duurzaamheid in de keten. Iedere 
pijler kent zijn eigen doelstellingen  
en plannen.

De mvo-strategie van Capgemini 
wordt wereldwijd bepaald; de uitvoe-
ring van de strategie is verschillend  
in de landen waar Capgemini actief  
is. In Nederland zijn in 2011 nieuwe 
initiatieven genomen om de onder-
neming, de medewerkers, toeleveran-
ciers en zelfs klanten steeds duur-
zamer te laten werken. Op het gebied 
van milieu hebben we de afgelopen 
jaren goede stappen gezet, waardoor 
we ons commitment aan de 
Meerjarenafspraak nu al gerealiseerd 
hebben. Het heeft ertoe geleid dat we 
op zoek zijn gegaan naar nieuwe uit-
dagingen en ambities voor de komen-
de jaren. De verhuizing naar een 
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Leiderschap en positionering

Van marktleiders wordt altijd iets 
meer verwacht, ook als het gaat om 
het leveren van een bijdrage aan een 
betere samenleving en een beter 
milieu. Die verwachting is terecht. De 
continuïteit van de markt vereist op 
de eerste plaats een duurzame en sta-
biele maatschappij waarin de belangen 
van de onderneming, de mens en het 
milieu goed in balans zijn. Ook bij 
ontwikkelingen als duurzaam onder-
nemen ligt het dus voor de hand dat 
wij het voortouw nemen, in het 
belang van evenwichtige groei en wel-
vaart op de lange termijn. Dit duur-
zame aspect drukt een steeds groter 
stempel op ons imago. We zijn ons 
daarvan bewust en kijken daarom 
extra kritisch naar de perceptie van 
ons merk op dit punt. 

Onderzoeksresultaten
Capgemini investeert voortdurend in 
onderzoek naar medewerkertevreden-
heid, naamsbekendheid en imago. De 
uitkomsten vormen belangrijke signa-
len, die ons inzicht geven in de impact 
van ons beleid en aanleiding kunnen 
zijn voor nieuwe of gewijzigde maat-
regelen.

De afgelopen jaren vertonen deze 
onderzoeken goede resultaten. Het 
jaarlijkse onderzoek van het blad MT 
Management Team naar de honderd 
beste professionele dienstverleners van 
Nederland leverde voor Capgemini bij-
voorbeeld een eerste plaats op in de 
categorie IT. In drie andere categorieën 
(hrm, management & organisatie en 
interim-management) kregen we een 
eervolle vermelding. Een en ander 
resulteerde in een vierde plek in de  
top 100.

De bevindingen van MT stonden niet 
op zichzelf. Ook in het jaarlijkse 
Incompany 500-onderzoek onder 
3.300 business decision makers in mei 
2011, eindigden we op de eerste plaats 
in de categorie IT-dienstverleners, net 
als in 2010. Incompany publiceerde 
ook de Incompany 100, waarin de 
klanttevredenheid van dienstverleners 
wordt onderzocht. De opgaande lijn 
die we de afgelopen jaren in dit onder-
zoek vertonen, resulteerde in 2011 in 
een zesde plaats. 

In de jaarlijkse Reputatie- en Imago-
barometer van Blauw Research staan 
we op de eerste plaats als het gaat om 
spontane en ‘top of mind’ bekendheid 
van IT-bedrijven. Door zes van de tien 
managers worden we gezien als een 
vakbekwame organisatie die bovendien 
complexe IT-vraagstukken aankan.    

Dat Capgemini grote aantrekkings-
kracht heeft op IT’ers blijkt uit het 
onderzoek naar de vijftig meest aan-
trekkelijke werkgevers, dat jaarlijks 
door Synovate in opdracht van 
Intermediair wordt uitgevoerd. In de 
categorie IT-dienstverleners eindigden 
we op de eerste plaats. Tegelijk laten 
de laatste Incompany-onderzoeken uit 
2011 ook zien dat de IT-sector als 
geheel minder aantrekkelijk wordt en 
dat veel IT’ers ook minder tevreden 
zijn. De druk op onze sector, kosten-
besparende maatregelen, de groeiende 
inzet van IT-professionals in offshore-
landen en de veranderende rol van 
IT-professionals in Nederland als 
gevolg daarvan, liggen mogelijk aan die 
onvrede ten grondslag. We blijven er 
daarom alles aan doen om medewer-
kers de opleidingsmogelijkheden en 
arbeidsvoorwaarden te bieden waarmee 
we hen en onze klanten op een opti-
male manier kunnen bedienen.
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Het Nieuwe Werken staat daarbij cen-
traal. Wij dicteren niet waar of hoe 
onze medewerkers hun werk doen; 
het gaat erom dat ze hun werk goed 
doen. Binnen de eisen die de klant 
stelt aan de aanwezigheid van onze 
professionals, scheppen wij daarom 
maximale flexibiliteit om elke dag een 
afweging te kunnen maken waar het 
best kan worden gewerkt: thuis, bij 
de klant, onderweg of op een van de 
kantoren van Capgemini, verspreid 
over het hele land. 

In onze zoektocht naar mogelijkheden 
om duurzaam te ondernemen werken 
wij veel samen met andere organisa-
ties. Zo hebben wij zitting in het plat-
form Slim Werken Slim Reizen, heb-
ben we ons aangesloten bij de werk-
gevers in de regio Midden-Nederland 
(U15) binnen het Programma Beter 
Benutten, doen we mee aan het Green 
IT Consortium Amsterdam en sluiten 
we in 2012 aan bij MVO Nederland.

Code of Business Ethics
Sinds 2010 hanteert Capgemini de 
Code of Business Ethics. Dit docu-
ment beschrijft de gedragsregels, 
waarden en normen waaraan mede-
werkers van Capgemini - en klanten 
en belanghebbenden - zich dienen te 
houden. Als zodanig biedt deze richt-
lijn houvast als de ‘ongeschreven 
regels’ tekortschieten. Het document 
besteedt tevens aandacht aan het 
onderwerp corruptie, wat in 2011 
nader is uitgewerkt in de Anti-
Corruptie-Richtlijn. Doel hiervan is 
medewerkers bewust te maken dat 
Capgemini ten aanzien van corruptie 
een zero-tolerancebeleid voert en 
daarbij handvatten biedt om onrecht-
matige handelingen te herkennen. Het 
verschaft onder meer duidelijke richt-
lijnen over het betalen van kosten 
voor externen van entertainment, 
geschenken, maaltijden, reizen en  
verblijf. Iedere medewerker van 
Capgemini heeft de Anti-Corruptie-
Richtlijn ontvangen en is nadrukkelijk 
verzocht de speciaal ontwikkelde 
e-learningmodule hierover te volgen. 

In lijn met dit ethisch fundament kent 
Capgemini ook een klokkenluiders-
regeling. Deze regeling biedt iedere 
medewerker in dienst van Capgemini 
in Nederland de mogelijkheid onre-
gelmatigheden en overtredingen van 
intern beleid of van wet- en regel-
geving te melden. Ook als een mede-
werker vermoedt dat de belangen van 
de groep in het gedrang komen, heeft 
hij of zij de mogelijkheid daarvan 
melding te maken. In alle gevallen is 
de General Counsel en de Neder-
landse Ethics & Compliance Officer 
het aangewezen aanspreekpunt.
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MVO en duurzaamheid in het 
onboardingproces 
Om de aandacht voor duurzaamheid 
stevig te verankeren in onze bedrijfs-
cultuur, is het belangrijk om (nieuwe) 
medewerkers deelgenoot te maken 
van ons beleid en onze ambities op dit 
punt. We hebben daarom - in aanvul-
ling op het reguliere onboardingpro-
gramma - een ‘onboarding mvo- & 
duurzaamheidsprogramma’ gestart. 

Tijdens een informatiesessie geven we 
eerst een toelichting op ons duur-
zaamheidsbeleid aan de hand van de 
zes strategische pijlers, die we hebben 
gedefinieerd: leiderschap, medewer-
kers, klanten, de maatschappij, leve-
ranciers & businesspartners en omge-
ving. Daarna vindt in een interactieve 
setting een verdiepingsslag plaats op 
de pijlers ‘maatschappij’ en ‘klanten’ 
en op het thema Slim Werken Slim 
Reizen, waarbij de medewerkers wor-
den aangemoedigd zelf bijdragen te 
leveren. In het onderdeel ‘maatschap-
pij’ krijgen de medewerkers een over-
zicht mee van alle maatschappelijke 
initiatieven waar Capgemini bij 
betrokken is. Bij het onderwerp ‘klan-
ten’ wordt aangegeven hoe Capgemini 
duurzaamheid laat terugkomen in de 
dienstverlening aan klanten. Daarbij 
wordt bijvoorbeeld ingegaan op 
onderwerpen als Green IT en Strategic 
Sustainability Transformations. Zo 
krijgen (nieuwe) medewerkers een 
goed beeld van Capgemini’s duur-
zaamheidsbeleid, de dienstverlening 
op dit punt en de rol die ze daarin 
zelf kunnen spelen.

Young Capgemini in debat met 
management
In 2011 heeft Capgemini meegedaan 
aan de ICA Young Professional of the 
Year verkiezing. Deze verkiezing is 

door Young Capgemini aangegrepen 
om in april 2011 een debatavond te 
organiseren. Zo’n honderd jonge col-
lega’s waren aanwezig, naast vertegen-
woordigers van het management en hr. 
Na de presentatie van de Capgemini-
kandidaat voor de ICA-verkiezing 
werd het debat ingezet, geleid door  
de gastheer van de avond, Martijn  
de Greve. Er werd levendig gediscus-
sieerd over onderwerpen als Het 
Nieuwe Werken, persoonlijke ontwik-
keling en inspirerend leiderschap.  
De avond werd - mede door de muzi-
kale omlijsting - pas laat afgesloten.

Slim Werken Slim Reizen en 
Programma Beter Benutten
Eind 2012 zijn er één miljoen mede-
werkers die slim kunnen werken en 
reizen. Dat is de ambitie van overheid, 
regio’s, werknemers en werkgevers die 
zich georganiseerd hebben in het 
Platform Slim Werken Slim Reizen 
(SWSR). Door slim werken en reizen 
is het mogelijk de bereikbaarheid van 
Nederland te verbeteren. 
Dat betekent dat medewerkers ervoor 
kunnen kiezen een of meer dagen per 
week niet naar het werk te reizen. Of, 
als ze wel naar het werk moeten, bij 
voorkeur niet met de auto reizen of in 
elk geval buiten de spits. SWSR wil 
eind 2012 bereikt hebben dat de be-
weging naar slim werken slim reizen 
versneld is en massa heeft gekregen. 
En wel zodanig dat deze beweging 
daarna onomkeerbaar is en zal leiden 
tot een verdere groei tot 2 miljoen 
werknemers eind 2015. Uniek is de 
rol van vijftig beeldbepalende werk-
gevers (de zogenoemde B50). Deze 
werkgevers zijn koplopers op het 
gebied van slim werken en reizen of 
hebben de ambitie dit te worden. Een 
slimme manier van werken en reizen 
draagt niet alleen bij aan een betere 

bereikbaarheid, maar ook aan een 
goede concurrentiepositie van 
Nederland als kenniseconomie en het 
verbeteren van het vestigingsklimaat 
en de arbeidsparticipatie.

Capgemini maakt deel uit van de B50 
en geeft het goede voorbeeld met  
uiteenlopende experimenten rond 
woon-werkverkeer. Met onze actieve 
deelname in SWSR combineren we 
aantrekkelijk werkgeversschap met 
duurzaam ondernemen.

Capgemini is ook betrokken bij het 
Programma Beter Benutten in de regio 
Midden-Nederland. Twintig werkge-
vers in deze regio (genaamd de U15) 
willen elkaar en andere werkgevers in 
de regio inspireren om een grote 
sprong voorwaarts te maken in de 
wijze waarop werkgevers invulling 
geven aan slim werken en slim reizen. 
Zij onderschrijven de doelstelling van 
het Programma Beter Benutten - ver-
minderen van de filedruk - en willen 
hier de komende drie jaar, samen met 
de overheid, de schouders onder zet-
ten in de vorm van de uitvoering van 
29 projecten. Basisgedachte daarbij is 
dat een collectieve oplossing voor de 
mobiliteitsknelpunten van deze twin-
tig werkgevers succesvoller is dan 
twintig afzonderlijke oplossingen.
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Onze medewerkers

In kennisintensieve organisaties als 
Capgemini vormen medewerkers 
altijd de belangrijkste succesfactor. 
Dat vraagt om een duurzame arbeids-
relatie waarin zij zich gewaardeerd 
weten en zichzelf maximaal kunnen 
ontplooien. Dat heeft raakvlakken met 
actuele ontwikkelingen in de samenle-
ving zoals de opkomst van Het 
Nieuwe Werken, toenemende vergrij-
zing en veranderende arbeidsmobili-
teit. Capgemini is zich bewust van 
deze ontwikkelingen en voortdurend 
op zoek naar passende antwoorden 
die recht doen aan de belangen van  
de onderneming, de klanten en van 
de individuele medewerkers.  

Arbeidsmarkt 
De toenemende werkloosheid als 
gevolg van de economische crisis lijkt 
aan onze sector voorbij te gaan. Wij 
zien de komende jaren zelfs een groei-
ende schaarste ontstaan aan goede 
starters en ervaren professionals in IT 
en consulting. Een ontwikkeling, die 
voor wat betreft IT weliswaar deels 
kan worden opgevangen door de inzet 
van professionals in offshorelanden, 
maar toch vraagt om extra wervingsin-
spanningen. Ook lokaal zullen immers 
goede professionals nodig blijven om 
vanuit een regierol projecten te kun-
nen managen en te coördineren. 
Daarom hebben we onze wervings-
activiteiten in 2011 weer gestart en 
zullen ze naar verwachting in 2012 
onverminderd doorgaan.  

Medewerkers in dienst

2009 2010 2011

6.357 5.806 5.608

Leeftijdsopbouw 

2009 2010 2011

20 - 25 114 92 128

25 - 30 898 750 754

30 - 35 893 843 773

35 - 40 1.075 896 753

40 - 45 1.080 1.027 984

45 - 50 927 864 830

50 - 55 764 743 723

55 - 60 455 437 484

60 - 65 148 155 178

65 > 3 1 1
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* Bij SSC vnl. enabling staf, geen consultants

Young professionals
Duurzaam ondernemen laat zich goed 
vertalen naar duurzaam werven. Waar 
voorheen vooral massamediale midde-
len zoals gedrukte media werden inge-
zet, zoeken we nu steeds meer naar 
gericht en persoonlijk contact met 
studenten vanaf het begin van hun 
studie. Daarvoor bouwen we relaties 
met studieverenigingen en maken we 
in toenemende mate gebruik van social 
media. Ze vormen een heel nieuw 
kanaal waarvoor nog geen beproefde 
methodes of best practices voorhanden 
zijn. Daarom besteden we veel aan-
dacht aan monitoring en meting van 
onze activiteiten op dit gebied, waar-
bij we gebruikmaken van online-tools. 

Wervende teksten maken gaandeweg 
plaats voor duidelijke en transparante 
voorlichting om te borgen dat er een 
goed beeld wordt gecreëerd van het 
werken bij Capgemini. De Xperience 
Days, waarbij de student naar 
Capgemini komt om zelf de sfeer te 
proeven, zijn daarvan een goed voor-
beeld. Op deze dagen, waarvan we er 
maandelijks twee organiseren, vertel-
len we studenten over het werken bij 
Capgemini en werken ze in teams aan 
een fictieve maar realistische opdracht. 
Daarnaast zijn we vaker aanwezig op 
kleinschalige campusevenementen. En 
ook het creëren van stageplaatsen en 
ruimte voor onderzoek dragen bij aan 
een sterke band met onderwijsinstel-
lingen en de studenten. 

Senior professionals
Naast instroom van jong talent zijn in 
2011 ook honderden ervaren profes-
sionals aangetrokken. Hiervoor wordt 
nog gebruikgemaakt van gespeciali-
seerde bureaus, maar in toenemende 

In- en uitstroom van personeel

2009 2010 2011

Instroom 3,4% 4,9% 9,1%

Uitstroom 14,9% 14,3% 14,9%

Ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

2009 2010 2011

3,3% 3,2% 3,3%

Vrouwelijke consultants per businessunit

2009 2010 2011

Financial Services 13,5% 12,1% 12,7%

Application Services 14,1% 12,3% 14,5%

BPO - - 43,8%

CC 28,6% 28,7% 31,6%

IS 13,2% 13,1% 7,5%

SSC* 25,0% 35,7% 30,4%

Grade-verdeling

2009 2010 2011

Junior 28,4% 27,3% 28,6%

Medior 59,4% 62,7% 61,1%

Senior 12,2% 10,0% 10,3%
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mate vindt werving plaats vanuit de 
eigen organisatie, bijvoorbeeld met 
referralprogramma’s en de professio-
nalisering van vacatureteksten. Dat 
een persoonlijke benadering het meest 
effectief is, blijkt wel uit het feit dat 
een derde van alle nieuwe professio-
nals in dienst komt via het netwerk 
van een Capgemini-medewerker. 
Daarvoor hebben we in 2011 dan ook 
een nieuwe, aantrekkelijke bonus-
structuur opgezet. De processen rond 
de werving zijn zorgvuldig ingericht 
en we krijgen vaak positieve signalen 
over de voortvarende aanpak waarmee 
we de procedures doorlopen. 

Gezond en vitaal  
Eenmaal in dienst streven we naar een 
duurzame arbeidsrelatie waarbij de 
medewerker zich optimaal ontwikkelt 
en inzetbaar is. Dat kan alleen als hij 
goed in zijn vel zit, gezond is en met 
plezier naar zijn werk gaat. Dat is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
maar met een nadrukkelijke rol voor 
ons als werkgever. Daarom besteden 
we veel zorg aan preventie, ook in 
samenwerking met partners als arbo-
dienst, interventiebedrijven en zorg-
verzekeraars. Managers worden 
getraind in verantwoord people-
management met grote nadruk op 
persoonlijke aandacht voor medewer-
kers, het herkennen van symptomen 
die wijzen op problemen en het bege-
leiden van medewerkers tijdens een 
periode van re-integratie. Gezondheid 
is een belangrijk aspect bij de onboar-
ding van nieuwe medewerkers, waar-
bij veel aandacht is voor hoe zij hun 
eigen verantwoordelijkheid kunnen 
invullen. Daarnaast worden medewer-
kers verwezen naar de arbocatalogus 
die ze de weg wijst naar alle beschik-
bare instrumenten en voorzieningen. 
In geval van klachten meldt de mede-

in staat stelt snel te excelleren in de 
consultingwereld. Vijf keer per jaar 
start een nieuwe groep met young 
professionals uit de verschillende 
Consulting-disciplines. Naast basis-
vaardigheden zoals het geven van 
workshops en presentaties, volgen de 
deelnemers professionele trainingen 
van collega’s en gastsprekers uit alle 
geledingen van Capgemini Consulting. 
Op deze manier werken we aan een 
universele uitrol van programma’s, 
raken de starters snel vertrouwd met 
de gebruikte tools en methodieken en 
bouwen zij een multidisciplinair net-
werk op.  

Diversiteit  
Diversiteit staat al bijna tien jaar 
nadrukkelijk op de agenda van 
Capgemini. We streven naar een 
diverse medewerkerspopulatie met 
aandacht en respect voor ieders eigen-
heid. Diversiteit gaat voor ons om alle 
aspecten waarin mensen van elkaar 
verschillen, zoals geslacht, nationa-
liteit, leeftijd en culturele  
achtergrond.  

werker zich bij zijn manager. Die 
heeft op zijn beurt de verantwoorde-
lijkheid om klachten tijdig te signale-
ren en adequaat te reageren. Wat 
opviel in 2011 was de afname van 
kort verzuim en een toename van lang 
verzuim, vooral als gevolg van psychi-
sche klachten. Een landelijke ontwik-
keling die onderschrijft dat de crisis 
en de gevolgen daarvan grote druk 
leggen op het individu. Wij zijn ons 
daarvan bewust en trainen managers 
in het herkennen van afwijkend 
gedrag dat op klachten duidt. 

Consultant Development 
Community  
Toptalenten willen bij de start van 
hun carrière een snelle en goede 
opleiding, gevarieerd werk en de best 
denkbare ondersteuning bij het aan-
leren van nieuwe vaardigheden. Met 
dat doel heeft Capgemini Consulting 
in 2011 een intensief trainingspro-
gramma opgezet voor young profes-
sionals: de Consultant Development 
Community. Een programma dat aan-
sluit op het wereldwijde Consulting-
curriculum dat young professionals  



12

Medewerkers buitenlandse nationaliteit, danwel herkomst buiten Nederland

Afghaanse 3 Indiase 39 Spaanse 10

Algerijnse 1 Indonesische 38 Sri Lankaanse 3

Amerikaanse 8 Iraakse 4 Surinaamse 54

Arubaanse 3 Iraanse 9 Tjechische 1

Australische 11 Italiaanse 9 Tunesische 1

Belgische 11 Ivoriaanse 1 Turkse 14

Bengalese 1 Joegoslavische 1 Vietnamese 1

Bahreinse 1 Kameroense 1 Zambiaanse 1

Bosnische 3 Keniaanse 2 Zuid-Afrikaanse 11

Braziliaanse 2 Koreaanse 2 Zweedse 3

Bruneise 1 Kroatische 1 Zwitserse 1

Bulgaarse 3 Libanese 1

Canadese 5 Libische 1

Chileense 1 Litouwse 1

Chinese 24 Macedonische 2

Columbiaanse 3 Maleisische 1

Congolese 1 Marokkaanse 17

Deense 1 Mexicaanse 2

Duitse 24 Nieuw-Zeelandse 1

Egyptische 2 Nigeriaanse 1

Engelse 16 Oekraïense 1

Ecuadoraanse 2 Oostenrijkse 2

Ethiopische 1 Pakistaanse 1

Filipijnse 2 Poolse 11

Finse 2 Portugese 2

Franse 11 Roemeense 5

Griekse 2 Russische 6

Guinese 1 Saudi-Arabische 2

Hongaarse 1 Singaporese 1

Ierse 2 Somalische 3 Totaal 417
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Extra aandacht gaat daarbij altijd uit 
naar de positie van vrouwen in uit-
eenlopende rollen. De intervisie- en 
mentoringprogramma’s dragen bij  
aan het behoud van onze vrouwelijke 
talenten en zet ze in hun kracht.  

In 2011 is gestart met de voorberei-
ding van een Group-breed ‘Women@
Capgemini’-programma. Dit program-
ma heeft de ambitie om door meer 
gender-diversiteit bij te dragen aan de 
businessdoelstellingen van de Group. 
De focus van het programma ligt op 
het werven van meer seniore vrou-
wen, het behouden en laten doorstro-
men van vrouwelijke talenten en het 
beïnvloeden van de nog altijd domi-
nante mannelijke cultuur. De 
Nederlandse delegatie van Women@
Capgemini is medio 2011 geformeerd 
om enerzijds met de eigen ervaringen 
van de afgelopen jaren het internatio-
nale programma op gang te krijgen. 
Anderzijds heeft deze werkgroep tot 
doel om het Women@Capgemini-
programma in Nederland uit te rollen. 
Ondanks alle inspanningen worden 
slechts kleine stappen gemaakt. 
Vergeleken met andere sectoren blijft 
Capgemini achter, zowel binnen 
Capgemini Group als in Nederland 
ten opzichte van andere branches.

In oktober 2011 traden we op als 
gastheer voor en spreker op het jaar-
lijkse Lof-congres Work+Life. Lof is 
het cross-mediale platform voor een 
nieuwe generatie werkende ouders die 
carrière en gezin wil combineren. In 
samenwerking met werkgevers, over-
heid en politiek streeft Lof ernaar deze 
combinatie vanzelfsprekend te maken. 
Naast uiteenlopende sprekers, waar-
onder minister Marja van Bijsterveldt 
van Onderwijs, Cultuur & Weten-
schap, werd de Loflist gepresenteerd 

met de beste werkgevers voor werken-
de ouders en reikte de minister de 
eerste Maatwerk-trofeeën uit. Het ini-
tiatief Maatwerken is gelanceerd 
(www.maatwerken.nl) met als doel 
werkgevers te informeren, te stimule-
ren en te belonen voor innovatief 
werkgeverschap op het gebied van 
arbeidsflexibilisering. 

Talent development   
Bij Capgemini leggen we nadruk op 
persoonlijke ontwikkeling en de vrij-
heid daarin keuzes te maken. Om zelf 
een passend carrièrepad uit te kunnen 
stippelen, hebben medewerkers 
behoefte aan helder gedefinieerde 
loopbaanpaden en rolprofielen. 
Daarom hebben we in 2011 binnen 
de internationale Capgemini Group 
voor de verschillende disciplines com-
petentiemodellen ontwikkeld. Dat 
betekent dat voor alle rollen - van 
technisch advies tot implementatie en 
beheer - de functieprofielen en rolbe-
schrijvingen eenduidig zijn vastgelegd 
en geharmoniseerd. In 2012 zullen we 
in het verlengde hiervan opleidings-
curricula formuleren waarin de beno-
digde opleidingen aan de rollen zijn 
gekoppeld. Een tweede belangrijke 

ontwikkeling op het gebied van talent-
ontwikkeling in 2011 was de voorbe-
reiding van de implementatie van een 
wereldwijd talentmanagementsysteem. 
Met dit systeem, binnen Capgemini 
Group MyPath genoemd, kan de ont-
wikkeling en performance van alle 
medewerkers worden vastgelegd en 
gemonitoord. Begin 2012 gaat het 
systeem in Nederland live. De eerste 
functionaliteiten van het systeem die 
gebruikt worden, zijn het vastleggen 
van de doelstellingen en de beoorde-
lingen. In een latere fase vindt koppe-
ling plaats met de competentiemodel-
len en de opleidingscurricula.

Naast persoonlijke ontwikkeling uiten 
ook steeds meer medewerkers de 
wens om op enige wijze zinvol maat-
schappelijk werk te doen. Om die 
twee wensen te combineren stelden 
we begin 2011 tien medewerkers in 
staat voor enige tijd te werken aan een 
maatschappelijk project in India, waar-
bij de medewerkers vanuit Capgemini 
en SharePeople coaching en  
begeleiding kregen. 
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Onze klanten 

Samen met onze klanten werken we 
graag aan duurzaamheid. Deze samen-
werking betekent voor Capgemini: een 
goede relatie met onze klanten en het 
inbedden van duurzaamheidsdimen-
sies in onze totale dienstverlening, 
naast het aanbieden van specifieke 
duurzaamheidsdienstverlening en 
-kennisdeling realiseren door onder-
zoek, publicaties en congressen. Bij 
alles wat we doen voor en met klanten 
streven we naar een goede relatie met 
onze klanten die gebaseerd is op het 
begrijpen van de behoeften en vraag-
stukken van de klant. Ons doel is om 
service te bieden die ‘On Time and 
Above Client Expectation’ (OTACE) is. 
Om dit te bereiken, vragen we klanten 
aan het begin van de samenwerking 
welke verwachtingen zij hebben over 
wat we realiseren, hoe we samenwer-
ken, kennis delen etc. Het OTACE-
instrument zorgt ervoor dat we de 
doelstellingen van de klant goed 
begrijpen en gedurende het proces 
weten waar het goed en niet goed gaat.

Evenals in voorgaande jaren hebben 
we in 2011 met en voor klanten tal 
van projecten op het gebied van duur-
zaamheid uitgevoerd. We helpen klan-
ten om te komen tot strategische en 
duurzame transformaties. Om zo’n 
transformatie succesvol te realiseren 
kijkt Capgemini naar de hele waarde-
keten van ondernemingen. Binnen de 
keten arbeid - productie - transport - 
eindproduct - gebruik - afval, maken 
we zichtbaar op welke manier duur-
zaamheid een reële waarde toevoegt.  
Onze consultants richten zich onder 
andere op vraagstukken zoals energie-
besparing, verduurzaming van de 
keten, duurzame innovatie en toetre-
ding tot nieuwe markten. Vanuit die 
perspectieven organiseerden we in 
2011 een exclusief duurzaamheids 

supply chain evenement om professio-
nals op dit gebied in fast moving con-
sumer goods, retail en de hightech-
industrie te helpen een eigen duur-
zaamheidsagenda te definiëren.

Duurzame productontwikkeling 
bij Philips
Bij Philips heeft Capgemini in 2011 
weer een aantal interessante projecten 
gedaan op het gebied van duurzaam-
heid, zowel op corporate niveau als 
binnen de sectoren. De focus lag hier-
bij op product-gerelateerde thema’s 
als REACH (Europese regelgeving met 
betrekking tot gevaarlijke stoffen), 
recycling conform WEEE (Waste 
Electrical and Electronical Equipment 
Directive), afval- en verpakking en 
groene producten. Binnen Consumer 
Lifestyle was Capgemini Consulting 
verantwoordelijk voor de uitrol van 
de oplossing om productgerelateerde 
informatie op het gebied van duur-
zaamheid vast te leggen. Hierbij zijn 
ruim honderd mensen op tien locaties 
in Azië, Europa en Amerika getraind 
op de inhoud, de processen en het 
vastleggen van de duurzaamheidsin-
formatie voor sturing en rapportage.  
De projecten zijn in de goede samen-
werking tussen Innovation & Devel-
opment, Sustainability-experts, IT en 
‘content-rich’-programmamanagement 
van Capgemini gerealiseerd. Met deze 
wijze van ‘embedding’ van duurzaam-
heid in de processen en systemen in 
de productontwikkelingsfase, beves-
tigt Philips zijn toonaangevende posi-
tie op het gebied van duurzaamheid.

Cloud Power geeft Texelse huis-
houdens energie 
Capgemini ondersteunt de gemeente 
Texel om in 2020 geheel zelfvoorzie-
nend te zijn in de energievoorziening. 
Inmiddels zijn er flinke stappen gezet. 
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Zo’n 300 huishoudens op Texel gaan 
hun energievoorziening gezamenlijk 
organiseren met behulp van een 
nieuw innovatief concept: Cloud 
Power, een intelligent energienetwerk 
waarmee energievraag en -aanbod op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Dit 
initiatief van TexelEnergie, in samen-
werking met Capgemini, Alliander en 
Qurrent, maakt deel uit van de Natio-
nale Proeftuin, waarin veelbelovende 
smartgrid-projecten door minister 
Verhagen van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie worden 
ondersteund. Het intelligente energie-
net werkt in twee richtingen: het 
levert stroom aan de huishoudens en 
biedt tevens de mogelijkheid om zelf-
opgewekte energie terug te leveren 
aan het net. Die energie wordt opge-
slagen en gebruikt op momenten dat 
de prijs van deze energie laag is. 

Bovendien ontstaat per gebruiker een 
beter inzicht in zijn verbruik, waar-
door de deelnemers afzonderlijk gead-
viseerd kunnen worden over hun 
stroomverbruik. Prognoses op maat 
zorgen vervolgens voor een perfecte 
afstemming van vraag en aanbod, voor 
de beste prijs. Cloud Power is ontwik-
keld door Capgemini en bedoeld voor 
kleinschalige initiatieven om op een 
rendabele manier gebruik te maken 
van intelligente energienetten. De aan-
sturing gebeurt met een door Qurrent 
ontwikkeld energiemanagementsy-
steem. Alliander is verantwoordelijk 
voor de infrastructuur. 

Efficiënt voedseltransport in UK
Duurzaamheid staat hoog op de agen-
da van de Britse consument. Steeds 
meer retailers en supermarkten laten 
de carbon footprint van hun leveran-
ciers meewegen bij hun inkoopkeuze. 
Voor een grote voedselproducent in 
de UK brengen we daarom in kaart 
hoe de carbon footprint van hun 
inwaarts transport eruit ziet. Op basis 
hiervan kan het bedrijf met zijn klan-
ten in gesprek over hoe dit transport 
efficiënter en minder milieubelastend 
vormgegeven kan worden. Capgemini 
voert deze opdracht uit in een team 
van technology- en consulting-colle-
ga’s. In dit team verbinden we exper-
tise in logistiek, duurzaamheid en 
IT-systemen met elkaar om te zorgen 
voor een snelle implementatie van het 
CO2-dashboard en om het bewust-
wordingsproces bij de klant te starten.

Vervoer over water 
Vervoer over de weg veroorzaakt veel 
CO2-uitstoot. Door te kiezen voor ver-
voer via water kan deze uitstoot flink 
worden verminderd. Capgemini bege-
leidde in 2011 een aantal projecten 
die betrekking hebben op deze modal 
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shift, bijvoorbeeld voor the Dutch 
Institute for Advanced Logistics 
(Dinalog), Brabantse Ontwikkelmaat-
schappij (BOM) en Stichting Multi-
modaal Coördinatie Adviescentrum 
(MCA). 
In de projecten stond samenwerking 
tussen partijen centraal. De professio-
nals van Capgemini waren in staat om 
bij alle partijen vertrouwen te krijgen 
en konden zo de samenwerking 
opstarten. Het resultaat is dat de 
betrokken partijen samen aan het  
verkennen zijn hoe zij hun ladingen 
kunnen bundelen, waardoor er zowel 
efficiencyvoordeel als een verkleining 
van de CO2-footprint gerealiseerd kan 
worden.

Het Nieuwe Werken bij onze 
klanten 
Op basis van onze eigen ervaringen 
hebben we in 2011 opnieuw diverse 
klanten begeleid bij de invoering van 
Het Nieuwe Werken. 
Zo hielpen we een grote gemeente in 
Nederland bij het concreet maken van 
de beoogde resultaten en uiteindelijke 
baten die gepaard gaan met de invoe-
ring ervan. Een grote speler in de 
energiemarkt werd door Capgemini 
ondersteund bij de ontwikkeling van 
een nieuw (digitaal) werkplekconcept, 
waarmee invulling wordt gegeven aan 
de mogelijkheden om veilig en flexi-
bel, plaats- en tijdonafhankelijk te 
kunnen werken. 
We hielpen een provincie bij de voor-
bereidingen op de verhuizing naar een 
nieuw provinciehuis. Een verhuizing 
die sterk verweven was met de intro-
ductie van nieuwe, flexibele manieren 
van werken.  
Weer een ander voorbeeld betreft de 
ontwikkeling van, migratie naar en 
het beheer van de volledige digitale 
werkplekomgeving voor een grote 

internationaal opererende uitzend-
organisatie. Stuk voor stuk unieke 
programma’s, maar met vergelijkbare 
ambities: het verhogen van de klant-
tevredenheid, flexibilisering van de 
organisatie en het verbeteren van de 
work-life balance van de medewerkers.

Green IT
Als onderdeel van de bedrijfsstrategie 
heeft een fabrikant in 2010 zichzelf 
als doel gesteld in de komende tien 
jaar een klimaatneutrale groei te reali-
seren en hierbij dus ook zijn CO2-
uitstoot te verminderen. Voor het 
inzichtelijk maken van de rol die IT 
hierbij kan spelen en het niveau van 
de huidige volwassenheid op dit vlak, 
heeft Capgemini begin 2011 een 
GreenScan uitgevoerd. Deze Green 
Scan heeft (samen met een hieraan 
gekoppelde Roadmap workshop)  
bijgedragen aan de verdere invulling 
van de klimaatstrategie van de onder-
neming. 

Bij het uitvoeren van de scan zijn acht 
verschillende IT-gebieden geëvalu-
eerd: het datacentrum, de gebouwen, 
de datacommunicatie, de applicaties, 
de mensen, de producenten en dien-
sten, de winst (voordeel) en de gover-
nance van Green IT. De resultaten van 
de scan hebben vervolgens als input 
gediend om gezamenlijk (middels een 
workshop) te komen tot specifiek op 
de fabrikant gerichte aanbevelingen in 
de vorm van een stappenplan (road-
map) waarmee men in 2011 al aan de 
slag kon. Deze aanbevelingen varieer-
den van ‘laaghangend fruit’ tot langere 
termijn adviezen voor zowel speci- 
fieke IT-gerelateerde acties als acties 
die in samenwerking met de overige 
bedrijfsorganisatie moeten worden 
afgestemd en opgepakt.

Trends in Energy
Trends in Energy is een congres dat 
Capgemini elk jaar organiseert naar 
aanleiding van het gelijknamige rap-
port dat eveneens jaarlijks wordt uit-
gegeven. Zo’n honderd vertegenwoor-
digers uit de energiesector komen 
samen voor kennisuitwisseling, inspi-
ratie en netwerken. Thema in 2011 
was ‘De klant bepaalt’, met verwijzing 
naar de rol van de consument in de 
transitie naar nieuwe, duurzame vor-
men van energieopwekking. 
Gerenommeerde sprekers uit de ener-
giemarkt discussieerden over de 
invloed van de consument op de ver-
anderingen in de keten, de macht die 
hij wellicht krijgt en de wijze waarop 
de consument actief integreert in de 
‘energiewaardeketen 2.0’. Via Twitter 
en sms konden de deelnemers reage-
ren op stellingen en zo bijdragen aan 
een interactieve discussie. Een 
geslaagd congres dat door de deel-
nemers bijzonder werd gewaardeerd.
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Capgemini en de maatschappij 

Als organisatie die midden in de 
samenleving staat, hebben wij vanzelf-
sprekend oog voor die samenleving, 
ook waar het niet onze primaire busi-
ness raakt. De focus rond onze maat-
schappelijke betrokkenheid is afge-
stemd op onze bedrijfsdoelstellingen 
en onze cultuurwaarden. Capgemini 
heeft daarvoor drie kernthema’s gede-
finieerd: onderwijs, diversiteit en groei 
in ontwikkelingslanden. Daarbij vin-
den wij het belangrijk dat we mede-
werkers actief betrekken bij onze 
maatschappelijke projecten en dat wij 
waar mogelijk, en in aansluiting op 
het beleid, persoonlijke initiatieven 
van onze medewerkers proberen te 
ondersteunen.
 
Die ondersteuning kan verschillende 
vormen aannemen, van financiële 
steun tot het bieden van expertise. 
Soms omarmen wij een persoonlijk 
initiatief als organisatie waardoor het 
kan rekenen op duurzame onder- 
steuning. Tot de oudste behoren de 
Roparun en FunCare4Kids. In 2009 
kwamen daar initiatieven bij als 
Naandi, CAP100 en JINC. In 2011 
stonden deze doelen weer volop in 
onze aandacht, net als de KikaRun, 
Seniors for Talent en de Sinterklaas 
goededoelenactie. Ook gingen we 
nieuwe overeenkomsten aan met SIFE 
en de Stichting Sport & Zaken.  

Sinterklaas goededoelenactie 
Sinds een paar jaar kennen we de 
Sinterklaas goededoelenactie waarbij 
we € 1000 geven aan tien door onze 
medewerkers aangedragen goede doe-
len. De enige voorwaarde is dat onze 
medewerkers zelf actief bij het goede 
doel betrokken zijn. Nadat de doelen 
zijn aangedragen, mogen alle mede-
werkers stemmen op het doel van hun 
voorkeur. De tien doelen met de mees-

te stemmen krijgen vervolgens van 
Capgemini € 1000. Stichting KIEMM 
was daarbij in 2011 de absolute num-
mer één. KIEMM (Kinderen In Eerbeek 
Maken Muziek) wil alle kinderen in 
groep zes van de basisschool een jaar 
lang in een orkest laten spelen. Op de 
tweede plaats eindigde Roparun. 
Doordat vijf goede doelen dit jaar met 
evenveel stemmen zijn geëindigd, heb-
ben we dit jaar elf doelen beloond, te 
weten KIEMM Foundation, Expeditie 
Alpe d’Huzes, Roparun, Scoren tegen 
kanker, School in Kopoï, Burkina Faso, 
Dreamrun, De Zonnebloem, Bagijnhof 
in Brielle, Scouting: Prinses Irene groep 
45 in Rotterdam, Educational Toys & 
Traffic Museum Dwingeloo en Africa 
Bee One.

JINC
Veel jongeren vallen uit op het vmbo. 
Ze maken een verkeerde studiekeuze 
of slagen er niet in hun stage succes-
vol af te ronden. Vaak groeien deze 
jongeren op in wijken met sociaal-
economische achterstand en een 
gebrek aan goede rolmodellen. JINC 
laat deze jongeren van 8 tot 16 jaar 
ervaren wat er te doen 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  
studiekeuze, minder kans op school-
uitval en beter uitzicht op werk. 

Capgemini is een van de 500 bedrij-
ven die JINC ondersteunen. Elk jaar 
gunnen we jongeren een kijkje in de 
keuken van ons bedrijf, om ze inzicht 
te geven in het reilen en zeilen van 
een grote organisatie. In 2011 ontvin-
gen we leerlingen uit Overvecht en 
Kanaleneiland, twee Utrechtse wijken 
waar het vaak onrustig is en waar kin-
deren minder kansen hebben zich te 
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ontplooien. Daarnaast gaven onze 
medewerkers sollicitatietrainingen aan 
kinderen uit de derde en vierde klas 
van het vmbo. Zij krijgen op die 
manier een betere kans op een goede 
stage of bijbaan.

Roparun 
Afgelopen jaar deed Capgemini voor 
de achtste keer mee aan de Roparun; 
de jaarlijkse hardloopwedstrijd van 
Parijs naar Rotterdam, met als doel 
geld op te halen voor de palliatieve 
zorg voor Nederlandse kankerpatien-
ten. Het motto is: ‘Leven toevoegen 
aan de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven.’ Op deze manier ondersteunt 
Roparun onder meer hospices, 
opvangtehuizen en oncologieafdelin-
gen van ziekenhuizen. Nieuw dit jaar 
was de oprichting van de stichting 
Cap Runs 4 Life die onder meer geld 
ophaalt ter ondersteuning van de 
Roparun-doelstelling.  

FunCare4Kids
De stichting FunCare4Kids is opge-
richt om kinderen met een moeilijke 
thuissituatie een leuke dag te bezor-
gen. Deze kinderen hebben vaak een 
ziek of gehandicapt familielid, waar-
door ze zelf niet altijd de aandacht 
krijgen die ze verdienen en - met het 
oog op de thuissituatie - ook nodig 
hebben. Capgemini organiseert sinds 
2008 elk jaar zo’n fundag. Voor de 
financiering ervan werd onder meer 
een interne loterij uitgeschreven. De 
kosten voor een lootje kwamen recht-
streeks ten goede aan de organisatie. 
De prijzen voor de loterij werden dit 
keer gedoneerd door Philips, de  
afdeling Testing van Capgemini en 
Capgemini Academy. 

Onder het thema ‘Ontdek je talent’ 
werd op 5 november 2011 een dag 
georganiseerd voor 200 kinderen bij 
Codarts Hogeschool in Rotterdam. 
Codarts Rotterdam is een klein- 
schalige internationale hogeschool  
die onderwijs aanbiedt op het gebied 
van muziek, dans en circus; een ideale 
omgeving voor de kinderen van Fun 
Care4Kids om hun talenten op dit 
gebied te ontdekken. De deelnemers 
konden aan verschillende workshops 
deelnemen, waaronder fotografie, cir-
cus, radioprogramma’s maken, in een 
rockband spelen en meespelen in een 
musical, waarbij het accent lag op de 
combinatie tussen zang, acteren en 
choreografie. De dag werd besloten 
met een optreden voor familie en 
begeleiders.

Naandi Foundation
Capgemini Nederland steunt via de 
Naandi Stichting het Nanhi Kali pro-
ject. Het doel van dit project is ervoor 
te zorgen dat jonge, kansarme Indiase 
meisjes een fatsoenlijke opleiding krij-
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gen - en daarmee een betere toekomst. 
Naandi helpt met scholing en biedt 
ook materiële hulp, bijvoorbeeld in de 
vorm van schooluniformen en studie-
materialen. Capgemini steunt Nanhi 
Kali door medewerkers de mogelijk-
heid te bieden maandelijks € 3,33 te 
doneren. Met dit bedrag kan een 
Indiaas meisje een opleiding volgen, 
waarmee haar leven ingrijpend kan 
veranderen. In 2011 werd een nieuwe 
website voor de Nederlandse stichting 
gebouwd. Deze bevat achtergrondin-
formatie, nieuws en informatie over 
komende evenementen. In juni werd 
een sessie georganiseerd voor kinde-
ren en hun vaders om aan de slag te 
gaan met een spreekbeurt over 
Naandi. Met behulp van een iPad 
moesten ze zo veel mogelijk informa-
tie verzamelen over Naandi en dit op 
een creatieve manier verbeelden. 
November stond in het teken van de 
Naandi Week. Daarin werd op ver-
schillende manieren aandacht 
gevraagd voor de leerachterstand van 
meisjes in India. In 2011 werd ook 
voor het eerst de Naandi Run georga-
niseerd; een hardloop sponsorwed-
strijd door Papendorp in Utrecht. 
Veertig Capgemini-collega’s legden 
een afstand van 5 of 10 kilometer af 
om fondsen te werven voor Naandi. 
Een geslaagd initiatief: door de 
Naandi Run kunnen zestig Indiase 
meisjes de komende jaren naar 
school.

CAP100
Capgemini ondersteunt CAP100, een 
organisatie, die zich continu inzet om 
honderd talenten met een lichamelijke 
handicap onder de aandacht te bren-
gen van het bedrijfsleven. Daarnaast 
zet CAP100 zich in voor de positieve 
beeldvorming ten aanzien van werk-
nemers met een lichamelijke handicap. 

Zij enthousiasmeert het bedrijfsleven 
om mensen met een lichamelijke  
handicap in dienst te nemen en biedt 
daarbij ondersteuning. CAP100 hoopt 
dat op deze manier een klimaat ont-
staat waarin lichamelijk gehandicapten 
zich welkom en gewenst weten en 
kunnen solliciteren in de wetenschap 
dat ze een eerlijke kans krijgen. In 
2011 heeft Capgemini voor CAP100 
verschillende sollicitatietrainingen ver-
zorgd en empowerment-sessies gefaci-
liteerd, waarbij de deelnemers zichzelf 
kunnen voorstellen en tips krijgen om 
hun kansen op de arbeidsmarkt te  
vergroten. Onze locaties worden zeer 
regelmatig gebruikt voor gesprekken 
van de CAP100-adviseurs met kandi-
daten. Er is hard gewerkt aan de inter-
ne bekendheid van CAP100 en haar 
doelen en natuurlijk waren we aan- 
wezig bij de opening van de gong-
ceremonie in november ter gelegen-
heid van het eenjarig bestaan. Inmid-
dels hebben zo’n zeventig CAP100-
talenten een nieuwe baan gevonden.
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Seniors for Talents
Seniors for Talents werd in 2010 
opgestart door een aantal Capgemini-
medewerkers met als doel senior 
managers in te zetten als begeleiders 
van jonge, ambitieuze schoolverlaters 
die er niet in slagen op eigen kracht 
een goede carrièrestart te maken. Het 
initiatief leverde Capgemini in dat eer-
ste jaar een Computable MVO Award 
op voor meest maatschappelijk ver-
antwoorde ICT-organisatie. Seniors 
for Talents is sindsdien in een stroom-
versnelling geraakt. Momenteel zijn 
meer dan honderd talenten gekoppeld 
aan een mentor. Op die manier krij-
gen ze het extra zetje dat nodig is om 
een goede start te kunnen maken.  
De jonge talenten zijn afkomstig van 
UWV, gemeenten en Emma at Work. 
Het initiatief laat zien dat wanneer 
iemand ze helpt met alle aspecten van 
werk zoeken, deelnemers een enorme 
motivatieboost krijgen om daadwerke-
lijk aan de slag te gaan. Gesprekken 
met de coaches leveren onder andere 
nieuwe inzichten op, meer zelfkennis, 
sollicitatietips en een verbreding van 
het netwerk.

De senior mentoren worden door 
Capgemini geselecteerd, begeleid en 
getraind. Het gaat in alle gevallen om 
zeer ervaren managers uit het netwerk 
van Capgemini en om managers die 
bij Capgemini zelf werkzaam zijn. 
Inmiddels hebben zich al meer dan 
500 mentoren aangemeld, die vier 
keer per jaar bijeenkomen om ervarin-
gen uit te wisselen. In 2011 is een 
Stichting Seniors for Talents opgericht 
om de activiteiten nog beter te onder-
steunen en ook samenwerking met 
andere partners mogelijk te maken.

SIFE
SIFE is een van de nieuwe initiatieven 
die Capgemini in het kader van duur-
zaam ondernemen heeft omarmd in 
2011. SIFE staat voor Student in Free 
Enterprise. Het is een wereldwijd ini-
tiatief dat is gestart in Amerika en tot 
doel heeft studenten te mobiliseren 
om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Door middel van ‘com-
munity based’ projecten helpen SIFE-
studenten mensen met minder kansen 
hun toekomstperspectief te verbete-
ren. Dat kan in eigen land zijn of in 
ontwikkelingslanden. SIFE-studenten 
maken zo het verschil en kunnen zich 
daarbij meteen bekwamen in leider-
schap, teamwork en communicatieve 
vaardigheden. Sponsoren ondersteu-
nen met geld, advies en - in het geval 
van Capgemini - ook met trainingen 
via de SIFE Academy. Capgemini is 
vertegenwoordigd in het bestuur van 
SIFE. In de aanloop naar het partner-
ship hebben wij in 2011 de sfeer 
geproefd tijdens het jaarlijkse partner-
diner en tijdens de nationale compe-
titie. In 2012 hosten wij de Project 
Stimulans Prijsuitreiking en zullen we 
met SIFE kijken hoe we verder kun-
nen bijdragen aan zijn activiteiten en 
doelstellingen.
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Sport & Zaken
Sinds september 2011 is Capgemini 
officieel partner van de Stichting Sport 
& Zaken. Sport & Zaken werd in 
2002 opgericht, naar aanleiding van 
de successen tijdens de Olympische 
Spelen van Sydney in 2000. De stich-
ting wil een bijdrage leveren aan de 
ambitie die Nederland toentertijd 
heeft uitgesproken: een vaste plek in 
de top 10 van het medailleklassement 
van de Olympische Spelen. 

Dit vraagt iets van de sporters en stelt 
tegelijk eisen aan de kwaliteit en pro-
fessionaliteit van de georganiseerde 
sport in Nederland. Sport & Zaken 
wil daar een impuls aan geven, door 
kennis en expertise uit het bedrijfsle-
ven te verbinden met vragen uit de 
georganiseerde sport. Op die manier 
draagt het bedrijfsleven bij aan de 
duurzame versterking van de Neder-
landse sportsector. 

Capgemini deelt de visie dat sterke 
sportbonden, sportverenigingen en 
topsporters bijdragen aan het aantal 
mensen in Nederland dat actief sport. 
We steunen Sport & Zaken daarom in 
haar missie om met de kracht van het 
bedrijfsleven de sportsector duurzaam 
te versterken. Het adviseurschap dat 
we al jaren vervulden voor deze orga-
nisatie hebben we in 2011 omgezet in 
een volledig partnership, zodat onze 
medewerkers ook gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten die Sport  
& Zaken biedt op het gebied van 
bedrijfssport.
 
In 2011 leverde Capgemini een bij-
drage aan twee adviestrajecten: de for-
mulering van een social mediastrategie 
voor de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU), de Nederlandse Bowling 
Federatie (NBF) en de Nederlandse 

Onderwatersport Bond en de formule-
ring van een informatiebeleidsplan 
voor het Huis van de Sport in 
Nieuwegein. In dit huis zijn zestien 
sportorganisaties gehuisvest, met als 
doel om ze - in het kader van efficien-
cy en effectiviteit - op zo veel mogelijk 
gebieden te laten samenwerken. In 
2012 zal verder invulling worden 
gegeven aan het partnership. 
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Leverancier en partners

Capgemini doet zaken met honderden 
leveranciers en partners, variërend van 
grote energieleveranciers tot indivi-
duele zzp’ers. In het kader van onze 
duurzaamheidsambities kijken we ook 
met een kritisch oog naar hun pro-
ducten en diensten. Zo vragen wij van 
ons schoonmaakbedrijf dat het maxi-
maal gebruikmaakt van milieuvriende-
lijke schoonmaakproducten om het 
milieu minimaal te belasten. En zijn er 
contracten afgesloten met hotels die 
over een zogenaamd Green Key label 
beschikken. Medewerkers worden 
aangemoedigd daarvan gebruik te 
maken. En als het reisdoel dat toelaat, 
zijn bij internationale zakenreizen 
hogesnelheidstreinen de norm. Alleen 
bij hoge uitzondering kan gebruik 
worden gemaakt van het vliegtuig. 

Aandacht voor duurzaamheid  
Bij inkooptrajecten wordt leveranciers 
altijd gevraagd een vragenlijst over 
duurzaamheid in te vullen. Daarmee 
krijgen we inzicht in het beleid en de 
activiteiten van onze leveranciers op 
dit gebied. Wanneer offertes op kern-
punten min of meer gelijk zijn, kun-
nen duurzaamheidsaspecten de door-
slag geven, zoals gebeurde bij de aan-
schaf van het nieuwe printerpark. 
Ook in onze inkoopvoorwaarden zijn 
onze standpunten ten aanzien van 
duurzaamheid, waaronder aandacht 
voor veiligheid, gezondheid en milieu, 
terug te vinden. Belangrijk bij toetsing 
van leveranciers is kritisch te zijn, 
maar tegelijk niet te ver vooruit te 
lopen. Eisen moeten realistisch blijven 
en leveranciers moeten in staat zijn 
mee te bewegen. We spreken ze erop 
aan en kijken gezamenlijk waar ver-
beterpunten liggen. De reacties zijn 
positief. Bewustwording is belangrijk 
en een oriënterend gesprek levert vaak 
al veel op. 

Zo besloot een lokaal taxibedrijf 
bomen te planten ter compensatie van 
de CO2-uitstoot van zijn wagenpark, 
naar aanleiding van vragen die wij 
hierover hadden gesteld. Zo zijn er 
talloze voorbeelden te noemen. En 
door optelling van al deze kleine ver-
anderingen in perceptie en gedrag, 
worden met onze toeleveranciers 
belangrijke stappen gezet, ook in 
2012.

Koffiebekertjes en papier 
De inkoop van grote partijen ver-
bruiksartikelen doen we met extra 
aandacht voor het milieu. Zo is in 
2011 opnieuw gekeken naar de kof-
fiebekertjes, waarvan er per maand 
meer dan 100.000 worden wegge-
gooid. Voorheen werd gebruikge-
maakt van plastic bekers die geschei-
den werden verzameld en verwerkt. 
In 2011 is gekozen voor papieren 
bekertjes met een nog mindere belas-
ting op het milieu. De koffie heeft al 
jaren een zogenaamd UTZ Certified 
label (UTZ betekent ‘goed’), in 2011 
geldt dat ook voor de thee die wij 
onze medewerkers aanbieden.  
Naar aanleiding van een uitgebreid 
onderzoek naar CO2 neutraal papier 
in 2011 streeft Capgemini ernaar  
- daar waar mogelijk - dit CO2 neutrale 
papier vanaf 2012 voor intern gebruik 
in te voeren. 
Een volgende stap is het onder de 
loep nemen van het totale kantoorarti-
kelenassortiment. 

Verantwoord lunchen 
Samen met onze cateraar Sodexo doen 
we veel om mens en milieu gezond te 
houden. In 2011 introduceerden we 
Daily Essentials, een formule met een 
uitgekiend assortiment voor een goede 
en maatschappelijk verantwoorde voe-
ding. Zo wordt er terughoudend vis 

aangeboden en alleen als deze duur-
zaam is gevangen. Daarnaast is er 
steeds meer aanbod van biologische 
producten zoals zuivel en vlees en 
neemt het aantal vegetarische produc-
ten steeds verder toe. Met een nieuw 
prijsbeleid wordt het nuttigen van 
salades gestimuleerd en van gefrituurd 
voedsel juist ontmoedigd. Fruit wordt 
betrokken bij telers in de directe 
omgeving en Sodexo voert bovendien 
een duurzaam verpakkingenbeleid.  
Zo is de afgelopen jaren het folie van 
kaas en vleeswaren met 30% dunner 
gemaakt. 
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Onze omgeving 

Omdat Capgemini in Nederland 
milieuzorg ziet als een continu proces 
en de ontwikkelingen niet stilstaan, 
zijn we voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden om onze milieupres-
taties te verbeteren. Sinds 2009 is 
Capgemini ISO 14001 gecertificeerd 
en hebben we de Meerjarenafspraak 
(MJA3) voor de ICT-sector onderte-
kend. In het kader van de MJA3 is een 
Energie Efficiency Plan (EEP) voor de 
periode 2009 tot en met 2012 opge-
steld dat invulling moet geven aan de 
doelstelling om tot 2020 gemiddeld 
2% per jaar energie-efficiënter te ope-
reren. De uitvoering van dit plan ver-
loopt voorspoedig. De 30% energie-
efficiëntiewinst is reeds bereikt. Door 
deze ontwikkelingen heeft de Sustain-
ability Board in 2011 besloten om een 
nieuwe langetermijnmilieustrategie 
(2012 - 2020) te ontwikkelen voor 
Capgemini in Nederland. Deze nieu-
we strategie zal het vertrekpunt zijn 
voor de ontwikkeling van het EEP 
voor de periode 2013 - 2016.

Ook voor het hoofdkantoor van 
Capgemini Group neemt het belang 
van het milieuaspect binnen duur-
zaamheid toe. Mede ingegeven door 
nieuwe rapportageverplichtingen voor 
de Parijse beurs (NRE) en de Carbon 
Disclosure Project reportingeisen, is 
de interne milieurapportage over alle 
Capgemini-landen geprofessionali-
seerd. Een nieuw groepsbreed milieu-
beleid is in 2011 ontwikkeld. De ambi-
tie is onder andere om in alle landen 
een structureel milieumanagement-
proces te organiseren. Nederland loopt 
met Engeland en België voorop op het 
gebied van milieu binnen de 40 

landen waarin Capgemini actief is. In 
augustus hebben de verantwoordelijke 
collega’s uit deze landen hun ervarin-
gen gedeeld in een door Nederland 
georganiseerde workshop met als doel 
het milieuproces in de andere landen 
te kunnen versnellen.

CO2-Prestatieladder
In 2010 heeft de organisatie de wens 
geuit om Capgemini te laten certifice-
ren voor de ProRail CO2-Prestatie-
ladder. De verificatie van de CO2-
footprint en de certificering op niveau 
3 van de ladder zelf, hebben in janua-
ri 2011 plaatsgevonden. In juni 2011 
is ook de certificering op niveau 4 
behaald door de scope te verbreden 
naar impact in de keten. Hiermee was 
Capgemini de eerste consultancy- en 
IT-dienstverlener die op dit niveau 
gecertificeerd is. De CO2-Prestatieladder 
is een instrument om bedrijven te sti-
muleren tot CO2-bewust handelen in 
de eigen bedrijfsvoering en bij de uit-
voering van projecten. Het gaat daar-
bij met name om energiebesparing, 
efficiënt gebruik van materialen en  
het gebruik van duurzame energie.  
De prestatieladder omvat zes niveaus 
(0-5), waarbij niveau 5 het hoogst 
haalbare is. De ladder is een concrete 
uitwerking van het streven naar één 
helder en toegankelijk instrumenta-
rium voor duurzaamheid bij het  
gunnen van opdrachten. Het instru-
ment wordt door een groeiend aantal  
overheidsorganisaties en bedrijven 
gebruikt bij complexe aanbestedingen.

Totaal aantal treinkilometers

2009 9.346.875

2010 7.847.042

2011 8.037.519

Gemiddeld aantal actieve 
treingebruikers

2009 2.333

2010 2.759

2011 2.654

Ontwikkeling (papier)afval1

2009 2010 2011

Papierafval 124 41 45

Overig afval 803 457 343

Totaal (ton)    927 498 388

Ontwikkeling waterverbruik2

2009 2010 2011

Water (m³) 33.412 22.956 17.417

Ontwikkeling papierverbruik3

2009 2010 2011

Papier (kg) 93.436 59.982 50.656

1 Afname t.o.v. vorig jaar is grotendeels te verklaren doordat het kantoor in Amersfoort is gesloten.
2 Afname t.o.v. vorig jaar is grotendeels te verklaren doordat het kantoor in Amersfoort is gesloten.  
Daarnaast wordt er voor het eerst over de locatie Amsterdam Arena gerapporteerd.

3 Afname door sluiten locatie Amersfoort en nog verder doorvoeren bewust printen.



28

Footprint 2011
De totale netto CO2-footprint van 
Capgemini in Nederland over 2011 
was 24.522 ton CO2. Dit is een daling 
van 6,5% ten opzichte van 2010, ter-
wijl het aantal medewerkers afnam 
met 3,4% tot 5.608 in 2011.

Bij de directe emissies was het aard-
gasverbruik in 2011 een derde lager 
dan in 2010, mede als gevolg van een 
zachtere winter. In 2011 zijn voor het 
eerst ook cijfers voor de koudevoor-
ziening in onderhuur-locatie Amster-
dam Arena beschikbaar gekomen en 
meegenomen in de rapportage.

Het totale elektriciteitsverbruik is met 
4% gedaald. In de gebouwen is een 
daling van 6% gerealiseerd, onder 
andere door het leeghalen van de 
locatie Amersfoort en de zuidvleugel 
in Papendorp. In het datacentrum in 
Amsterdam (DCA) is voor het eerst 
een absolute daling gerapporteerd 
(-3%), het gevolg van investeringen in 
efficiëntere koeling (-13%), terwijl het 
directe IT-verbruik wel met 5% toe-
nam. De CO2-uitstoot voor elektrici-
teit is in de nettofootprint verder afge-
nomen doordat ook de onderhuurlo-
catie Groningen in 2011 is overgegaan 
op het gebruik van groene stroom. 
Daarmee is 98% van ons elektriciteits-
verbruik groen.

De CO2-emissies als gevolg van mobi-
liteit zijn in 2011 met 6% gedaald, 
door minder medewerkers (-3%) en 
minder uitstoot per medewerker 
(-3%). Dit komt vooral door de aan-
schaf van efficiëntere auto’s (-3% 
gCO2/km), terwijl het aantal autokilo-
meters per medewerker ongeveer sta-
biel bleef. Er is meer gebruikgemaakt 
van het openbaar vervoer door middel 
van de NS-Business Card: 6% meer 

actie werd in juli bij het hoofdkantoor 
in Utrecht de bandenspanning van 
alle auto’s in de parkeergarages geme-
ten en zo nodig op spanning gebracht. 
Medewerkers troffen een rapportage 
over hun bandenspanning aan op de 
voorruit. Doel hiervan was medewer-
kers bewust te maken van zuiniger rij-
den. Capgemini deed mee aan op de 
‘rij2op5’-actie van de Fietsersbond en 
VNM, waarmee medewerkers werden 
opgeroepen 2 van de 5 werkdagen de 
fiets te pakken in plaats van de auto. 
Als extra stimulans werden een maand 
lang gratis elektrische fietsen ter 
beschikking gesteld. Capgemini-
medewerkers hebben deelgenomen 
aan de actie ‘Spitsvrij’. Doel is betere 
doorstroming op de snelwegen A1, 
A27 en A28. Spitsvrij draagt bij aan 
de bereikbaarheid van bedrijven en 
organisaties in de economisch leven-
dige regio Utrecht. Met vijftig werkge-
vers in de regio zijn afspraken 
gemaakt over deelname. Ten slotte is 
in 2011 een nieuw bonus-malusmo-
biliteitsmodel ontwikkeld dat begin 
2012 in gebruik wordt genomen. Het 
model stimuleert medewerkers elke 
dag opnieuw bewust te kiezen of en 
hoe zij naar hun werk gaan. 

Werkplekken
Het Nieuwe Werken en de globalise-
ring van de organisatie hebben grote 
impact gehad op de IT-infrastructuur. 
Er komen steeds minder vaste werk-
plekken en vanaf elke denkbare loca-
tie ter wereld hebben medewerkers 
met diverse apparaten toegang tot sys-
temen en informatie. Een flexibelere 
manier van werken vraagt ook aan-
dacht voor communicatiefaciliteiten 
om medewerkers te kunnen vinden en 
verbinden. Traditionele middelen als 
telefoon en e-mail zijn daarvoor niet 
meer voldoende. Zo’n toegankelijke 

treinkilometers per medewerker. 
Daarnaast is er in 2011 aanzienlijk 
minder gevlogen (-16%), onder andere 
door een strenger autorisatiebeleid op 
(non-billable) vliegreizen.

Maatregelen 

Facility Management
In 2008 is een begin gemaakt om, in 
het kader van Het Nieuwe Werken, de 
vloeroppervlakte van onze kantoren 
flink te reduceren en te verspreiden 
over Nederland. Daarmee verkorten 
we reistijden en verlagen we de CO2-
uitstoot. Voor de schoonmaak wordt 
waar mogelijk gebruikgemaakt van 
milieuvriendelijke schoonmaakpro-
ducten, terwijl ook in toenemende 
mate kritisch wordt gelet op afval-
scheiding en onnodige milieubelas-
ting. De grasvelden rond onze ge- 
bouwen in Papendorp worden in  
de zomer besproeid met slootwater  
in plaats van leidingwater. 

Zakelijk reizen
Nog altijd vormt de CO2-uitstoot als 
gevolg van onze zakelijke reizen het 
grootste deel van onze footprint. 
Vandaar dat het minder en schoner 
reizen continu aandacht krijgt. In 
2011 hebben we weer tal van initia-
tieven genomen om het autogebruik 
door medewerkers verder terug te 
dringen en daarmee tevens de CO2-
uitstoot te verlagen. Een mijlpaal was 
de eerste elektrische auto in het 
wagenpark, inclusief een oplaadpunt. 
Medio 2011 is een roadshow georga-
niseerd rond elektrisch rijden om 
medewerkers te enthousiasmeren een 
elektrische auto te leasen. Zonder uit-
zondering waren de deelnemers 
enthousiast over het onverwacht grote 
vermogen van de auto en de stilte in 
de cabine. Met een band-op-spanning-
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CO2-footprint - conform GHG-protocol

2009 2010 2011

Scope 1 Directe CO2-emissies  
Gebouwen: aardgas en olie 
Mobiliteit: brandstof leaseauto’s

23.299 19.157 17.865

Scope 2 Indirecte CO2-emissies  
Gebouwen: elektriciteit, warmte

12.880 261 232

Scope 3 Overige indirecte emissies  
Mobiliteit: brandstof eigen vervoer, vlieg- en treinreizen

   5.329 6.825 6.425

Footprint (in ton CO2e) 41.508 26.243 24.522

KPI’s milieu

2009 2010 2011

Totale CO2-footprint (ton CO2 x1000) 41.5 26.2 24.5

Energie: kantoren (ontwikkeling t.o.v. 2008) -30%

MJA prestatiemaat EEP (MJp/m2) 1.725 1.356 1.237

Energie: datacentrum (ontwikkeling t.o.v. 2008) -32%

MJA prestatiemaat EEP (PUE: MJp/MJp ICT) 1.98 1.81 1.67

Mobiliteit (ontwikkeling t.o.v. 2009) -3,4%

MJA ketenmaatregel EEP (ton CO2/mdw) 4.40 4.36 4.25

en tegelijk beveiligde infrastructuur 
creëren, die bovendien het milieu 
minimaal belast is een forse uitdaging. 
In 2011 is gestart met de vervanging 
van de laptops. De nieuwe laptops 
beschikken over het Energy Star label. 
Er zijn energiebesparingen gereali-
seerd met het deactiveren van zo’n 
honderd servers, die gebruikt werden 
voor onder meer projecten en na 
afloop ervan soms vergeten waren. 
Daarnaast is het aantal monitoren in 
de serverruimtes teruggebracht tot één 
monitor waarmee alle servers kunnen 
worden gevolgd.

Datacenters
Datacenters verbruiken traditioneel 
veel energie, dus wordt alles in het 
werk gesteld om dat verbruik zo veel 
mogelijk te optimaliseren. Een van de 
eerste stappen in voorgaande jaren 
was het laten oplopen van de tempe-
ratuur in de computerruimtes. Ooit 
werden datacenters gekoeld tot 18°, 
inmiddels blijkt dat servers goed  
blijven functioneren bij 24°. Er is een 
start gemaakt met ‘cold air contain-
ment’, wat neerkomt op het afdek-
selen van de koude gangen. De koude 
lucht waarmee de systemen worden 
gekoeld, wordt zo niet vermengd met 
de warme lucht die aan de achterkant 
door de systemen wordt afgegeven. 
Naast een verminderde CO2-uitstoot 
leidt dit ook tot aanzienlijke besparin-
gen. De verlichting in de computerza-
len is standaard uit en de gangen er 
naartoe worden niet meer dan nodig 
verlicht. Ten behoeve van de backup-
stroomvoorziening gebruiken we in 
plaats van batterijen een zwaar vlieg-
wiel dat slechts sporadisch een ‘zetje’ 
nodig heeft en dus minder energie 
vergt.  

Auto’s (31-12-2011)

2009 2010 2011

Medewerkers met leaseauto 4.818 4.237 4.056

ABC-auto’s (%) 81% 86% 94%

Hybride auto’s (% van wagenpark) 7,1% 13,3% 15,8%

Hybride auto’s in bestelling    39 31 61

Medewerkers met eigen vervoer 1.568 1.569 1.552
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Capgemini in Nederland

Algemeen organisatieprofiel
De onderstaande gegevens komen uit 
de geconsolideerde jaarrekening en 
zijn opgesteld volgens in Nederland 
algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving (Dutch 
GAAP).

Capgemini Nederland B.V. is de juri-
dische entiteit waaronder alle Neder-
landse activiteiten vallen. Het hoofd-
kantoor is gevestigd in Utrecht. Tot  
de kernactiviteiten van Capgemini 
Nederland B.V. behoren consulting-, 
technology- en outsourcingdiensten. 
Daarnaast wordt op kleinere schaal 
ook interim-management aangeboden. 
Capgemini Nederland B.V. maakt deel 
uit van Capgemini N.V. die volledig 
deel uitmaakt van Cap Gemini S.A., 
die vestigingen heeft in veertig landen 
en wereldwijd zo’n 120.000 medewer-
kers in dienst heeft. Het hoofdkantoor 
van Capgemini is gevestigd in Parijs. 
Cap Gemini S.A. is genoteerd aan de 
Euronext in Parijs (CAP). Meer infor-
matie is beschikbaar op www.nl.cap-
gemini.com. 

In Nederland zijn binnen Capgemini 
de volgende zogenaamde business-
units actief: Application Services, 
Capgemini Consulting en Infrastructure 
Services - zie ook onderstaand orga-
nogram, gekenmerkt door verschillen 
in de dienstverlening. De activiteiten 
met name richting markt en klanten 
worden vanuit de NL Country Board 
met een voorzitter, gecoördineerd en 
gezamenlijk aangestuurd. Vanuit dit 
orgaan is ook de medezeggenschap op 
het hoogste niveau georganiseerd. De 
businessunits hebben een eigen profit 
& loss verantwoordelijkheid en rap-
porteren internationaal. Henk Broeders 
was in 2011 de voorzitter van de NL 
Country Board en is statutair bestuur-
der van Capgemini Nederland B.V. 

De onderscheidingen die Capgemini 
Nederland B.V. dit jaar heeft ontvan-
gen zijn: de SAP Innovation Award, 
de Pegasystems Partner Excellence 
Award for Customer centricity en de 
UWV UIL Award for cost savings.

Capgemini N.V. 

Cap Gemini S.A.

Regional 
Central Staff

Infrastructure 
Services

Sogeti 
Nederland B.V.  

NL Country Board

Chairman Country Board: Henk Broeders
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Bijlage 1 - Organisatieprofiel
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Omschrijving GRI-indicator Vindplaats of toelichting

1 Strategie en analyse

1.1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling Voorwoord

2 Organisatieprofiel

2.1 Naam van de organisatie Bijlage 1

2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten Bijlage 1

2.3 Operationele structuur van de organisatie Bijlage 1

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Bijlage 1

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is Bijlage 1

2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Bijlage 1

2.7 Afzetmarkten Bijlage 1

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie Bijlage 1

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom Geen

2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend Bijlage 1

3 Verslagparameters

3.1 Verslagperiode 01-01-2011 t/m 31-12-2011

3.2 Datum van het meest recente verslag Juli 2011

3.3 Verslaggevingscyclus Jaarlijks

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan annelies.hermens@capgemini.com

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Voorwoord

3.6 Afbakening van het verslag Capgemini Nederland B.V.

3.7 Beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag Nee

3.8 Basis voor verslaggeving GRI-C

3.10 Uitleg gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie NA

3.11 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Nee

3.12 Tabel met opgenomen GRI-indicatoren Bijlage 2

Bijlage 2 - GRI-tabel niveau C
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4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 Bestuursstructuur van de organisatie Bijlage 1

4.2 Heeft de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan een leidinggevende rol? Ja 

4.3 Aantal onafhankelijke leden in geval van one-tier bedrijfsstructuur NA

4.4 Mechanismen die aandeelhouder en medewerkers gelegenheid geven om de aanbeveling  
te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam

Bijlage 1

4.14 Lijst van groen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Bijlage 1

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden Bijlage 1

5 Prestatie-indicatoren

Economische prestatie-indicatoren

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, waaronder inkomsten, 
operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige maatschappelijke 
investeringen, ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden

Jaarverslag Capgemini N.V.

EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringsplan van de organisatie Jaarverslag Capgemini N.V.

Milieuprestatie-indicatoren

EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht en volume Pagina 27

EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen Pagina 27

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron Pagina 28-29

EN4 Indirect energieverbruik door primaire energiebron Pagina 28-29

EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen Pagina 28-29

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde producten 
en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven

Pagina 27-29

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging Pagina 27-29

EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft NA

EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of 
grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten 
beschermde gebieden

NA

EN12 Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de 
biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde gebieden.

NA

EN13 Beschermde of herstelde habitats NA

EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de 
gevolgen van biodiversiteit

NA
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EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale 
beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedsfeer van bedrijfsactiviteiten, 
ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven

NA

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Pagina 28-29

EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht Pagina 28-29

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen Pagina 27-29

EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Pagina 27

EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen NA

EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde 
habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en -afvloeiing van de 
verslaggevende organisatie

NA

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang 
van deze compensatie

Pagina 27-29

EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld naar categorie NA

EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het 
niet naleven van milieuwet- en -regelgeving

NA

EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen 
die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden

NA

Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden

LA1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio Pagina 9-13

LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio Pagina 9-10

LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 0

LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen inclusief of dit wordt 
gespecificeerd in collectieve arbeidsovereenkomsten

2 maanden

LA7 Letsel-, beroepsziekten, uitvaldagen en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde 
sterfgevallen per regio

Pagina 10

LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. NA

LA11 Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid 
van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Pagina 9-13

LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en 
loopbaanontwikkeling

100%

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie,  
naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid  
en andere indicatoren van diversiteit

Pagina 9-13
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Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten

HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules 
over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van mensenrechten is getoetst

100% onderdeel van 
inkoopvoorwaarden

HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van  
de mensenrechten en op getroffen maatregelen

Alle leveranciers wordt gevraagd 
een duurzaamheidsvragenlijst in 
te vullen

HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van 
mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van  
het personeel dat de trainingen gevolgd heeft

Alle nieuwe medewerkers krijgen 
tijdens de onboarding voorlichting 
over ons duurzaamheidsbeleid (zie 
ook pagina 7). Alle medewerkers 
zijn verplicht om de e-learnings 
inzake Code of Business Ethics  
en Group Non-Corruption Policy  
te volgen (zie pagina 6)

HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen Geen

HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen 
gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning  
van deze rechten

Geen

HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico is van gevallen van 
kinderarbeid, alsmede de maatregelen die getroffen zijn gericht op de uitbanning van 
kinderarbeid

Geen. Zie ook pagina 19-23 en 
pagina 27

HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van 
gedwongen of verplichte arbeid, alsmede maatregelen die zijn getroffen gericht op  
de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid

Geen

HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking,  
alsmede de getroffen maatregelen

NA

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij

SO1 Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma's en methoden die de effecten van de 
activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en 
vertrek

Pagina 19-23 en 27-29

SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde 
risico's

100% (GIA)

SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie NA

SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel  
en monopolistische praktijken alsmede de resultaten van deze rechtszaken

Geen

SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties  
wegens het niet naleven van wet- en regelgeving

Geen



36

Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid

PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende de 
gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, 
naar type en resultaat

21 bedrijfsongevallen

PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures 
en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke 
informatie-eisen

Capgemini Algemene 
Inkoopvoorwaarden

PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar 
klanttevredenheid

http://www.nl.capgemini.com/
over-ons/mvo-duurzaamheid/
klanten/

PR6 Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking 
tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring

Group Anti-Corruption Policy

PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende 
marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring naar type resultaat

http://www.nl.capgemini.com/
over-ons/mvo-duurzaamheid/
leiderschap-waarden-ethiek/
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