
Veel ondernemingen maken gebruik van externe resources voor het opvangen van 
de wisselende vraag naar resources en/of het aanvullen van ontbrekende kennis 
en kunde. In de praktijk leidt dit veelvuldig tot ingewikkelde, tijdrovende en dure 
inhuurprocedures, samenwerking met veel verschillende leveranciers en zelfstandigen
(zzp’ers), onduidelijke en steeds wisselende inhuur processen, (te) hoge kosten voor 
de inhuur en ‘weglopen’ van opgedane kennis bij het beëindigen van de relatie.    

Co-Sourcing met Capgemini
Capgemini’s Co-Sourcing biedt u een fl exibele oplossing voor bovenstaande problemen.
De belangrijkste succesfactor is dat wij een nauwe samenwerking met u aangaan 
en gezamenlijk doelen nastreven. Capgemini vervult hierbij een centrale rol in het 
sourcingproces maar u houdt de controle. Capgemini neemt de verantwoordelijkheid 
voor het invullen van de vraag naar resources en ontzorgt u hiermee.

Belangrijke doelen voor Co-Sourcing kunnen zijn:
• samenwerken met één partner; 
• verhogen van de arbeidsproductiviteit;
• verlagen van de kosten;
• opbouwen en borgen van kennis en ervaring;
• fl exibiliteit: schaalbare oplossing voor wisselende personeelsbehoefte; snel en 

adequaat bij- en afschakelen van capaciteit.

Capgemini’s Co-Sourcing

Application Services the way we do it

Co-Sourcing heeft tot doel 

het gezamenlijk vaststellen 

en invullen van de vraag 

naar resources met de juiste 

expertise en competenties 

binnen uw vakgebied en uw 

organisatie.

Capgemini’s Co-Sourcing is een fl exibele oplossing voor de wisselende 

vraag naar kennis en kunde (capaciteit) binnen uw onderneming.
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Voordelen van Co-Sourcing met Capgemini zijn:
• u heeft de beschikking over gekwalifi ceerde professionals van Capgemini;
• samenwerking met een professionele partner die acteert als leverancier en als 

hoofdaannemer en zorgt voor de continuïteit van uw business;
• samenwerking van uw medewerkers met Capgemini-medewerkers leidt tot 

kennisopbouw en -borging binnen uw onderneming;
• standaardisatie en professionalisering van het sourcingproces maken uw onder-

neming effi ciënter en effectiever;
• opleiden, trainen en certifi ceren van uw medewerkers door middel van toegespitste 

curricula van Capgemini Academy;
• het up-to-date houden van kennis door deelname aan netwerkgroepen met branche- 

en sectorspecifi eke kennis (Subject Matter Expertise);
• Capgemini’s Co-Sourcing helpt u bij het gecontroleerd uitfaseren van bestaande 

contracten met andere leveranciers;
• u profi teert maximaal van de kennis en ervaring die Capgemini heeft met Co-Sourcing. 

Aanpak van Capgemini’s Co-Sourcing
Capgemini’s Co-Sourcing gaat uit van een resource demand forecast van drie 
maanden. Voor de resourcevraag worden rolprofi elen opgesteld en aan de hand 
van deze profi elen wordt in zowel uw onderneming als binnen Capgemini gezocht 
naar de beste kandidaat. Indien de vraag niet direct ingevuld kan worden vanuit uw 
onderneming of Capgemini, dan zoeken wij verder naar geschikte kandidaten bij 
dedicated leveranciers. Elke nieuwe resource wordt, na een succesvolle intake, via 
ons gestructureerd onboardingproces ingezet. Capgemini ondersteunt daarnaast bij 
het professionaliseren van het demandproces om het tijdig in kaart brengen van de 
resourcebehoefte te verbeteren.

Ons voorstel om te komen tot een goede Co-Sourcingsamenwerking
Om te komen tot een goede, vruchtbare samenwerking waarbij Co-Sourcing de juiste 
waarde toevoegt aan uw onderneming, doorlopen we de volgende drie stappen. 
Allereerst kijken we aan de hand van een Co-Sourcing Opportunity Assessment 
waar Co-Sourcing binnen uw bestaande demand- en sourcingprocessen de meeste 
waarde toe kan voegen. Vervolgens gaan we aan de hand van de bevindingen uit het 
assessment samen met u de Co-Sourcingsamenwerking ontwikkelen, vormgeven en 
inrichten. Tot slot gaat de nieuwe Co-Sourcing-aanpak over in een vaste Co-Sourcing 
delivery structuur met aandacht voor communicatie, joint forecasting, operations, 
knowledge management, intervisie, reguliere evaluatie en innovatie.

Contact 
Voor het maken van een afspraak of als u nog vragen heeft met betrekking tot
Co-Sourcing kunt u contact opnemen met:

Arne Eindhoven 
Mob.: + 31 (0) 6 150 30 990
E-mail: arne.eindhoven@capgemini.com

Over
Capgemini

Met bijna 140.000 mensen in ruim 
40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande 
aanbieders van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. In 2013 
rapporteerde Capgemini Group een 
omzet van 10.1 miljard euro. 

Samen met zijn klanten creëert en 
realiseert Capgemini resultaatgerichte 
business- en technology-oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte. 

Als een cultureel diverse organisatie 
heef t  Capgemin i  z i jn  e igen  
onderscheidende manier van werken, 
de Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik 
van het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.
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www.nl.capgemini.com
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