
ONDERZOEK

CSC België als werkgever
CSC België, onderdeel van de Amerikaanse multinational CSC Corporate, is een dienstverlenend 

bedrijf dat business en IT-oplossingen en het daarbij horende change management implementeert. 

CSC helpt grote bedrijven en overheidsinstellingen met de informatisering van hun processen.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ ½
Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ★ 

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ★ 

+: Met een mensgerichte bedrijfscultuur onderscheidt CSC zich van zijn concurrenten. De vrijheid die 

medewerkers krijgen en de collegiale sfeer zorgen er voor dat ze met plezier een tandje bijsteken. 

!: Om zijn groei te ondersteunen schakelt CSC naar een hogere versnelling wat betreft het aanwerven 

van nieuwe medewerkers. De grote uitdaging is niet alleen voldoende nieuwe medewerkers vinden, 

maar om hen ook goed te integreren in het bedrijf.

Feiten en cijfers
- Wereldwijd 95.000 medewerkers 

- CSC stelt in België 500 medewerkers te werk

- Het bedrijf realiseerde in 2009 wereldwijd een omzet van 16.7 miljard dollar

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconform salaris + variabel salaris, 

- Verzekeringspakket (groepsverzekering en uitgebreide medische verzekering die hospitalisatie, 

tandzorgen, optiek en ambulante diensten omvat)

- Bedrijfswagen en Eu tankkaart, laptop, gsm, internet@home

- Netto representatievergoeding, maaltijdcheques

CsC Computer Sciences VOF/SNC

Corporate Village – Bayreuth Building

Leonardo Da Vincilaan 3

1935 Zaventem

Website: www.cscjobs.be

E-mail: jobs-belgium@csc.com 
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INTERVIEW

CsC is op meerdere vlakken 

een buitenbeetje in de sector. 

het slaagt er in zijn groei bijna 

volledig te realiseren bij bestaan-

de klanten. dit zorgt er voor dat 

CsC een solide werkgever is. 

de nieuwe strategie ‘going for 

gold’ benadrukt de ambitie om 

verder te groeien. Medewerkers 

kunnen er op hun eigen tempo 

groeien. de cultuur van collegia-

liteit en teamgeest staat haaks op 

de ‘up or out’-mentaliteit.

CSC België ter introductie
CSC heeft de wereldwijde economische crisis zeer goed 
doorstaan en heeft in tegenstelling tot sommige concurren-
ten geen medewerkers moeten ontslaan. Director human 
resources, Lode Fiey benadrukt dit graag want dit is toch uit-
zonderlijk voor de sector. “Dit heeft voor een deel te maken 
met de bedrijfsvoering, maar ook met de samenstelling van 
onze klantenportefeuille. We zijn in verschillende sectoren 
actief en werken zowel voor privébedrijven als voor de over-
heid. Zo kunnen we consultants van uitgestelde of verkleinde 
projecten overplaatsen naar klanten die hun ontwikkelings-
plannen niet bevriezen. In het begin van de crisis is de vraag 
vanuit de banksector naar consultants zo goed als stilgeval-
len. Het laatste jaar echter, na de verschillende grote fusies 
in deze sector, stijgt de behoefte aan consultants opnieuw.” 
Een tweede factor is de doordachte rekruteringspolitiek van 
CSC. “We zijn bewust bezig met wie we aanwerven en hou-
den daarbij rekening met de skill mix die al in huis is. Som-
mige concurrenten werven massaal aan in goede tijden om 
vervolgens even massaal af te danken in tijden van crisis. Wij 
vermijden deze grote schommelbewegingen liever. We zijn 
een kennisbedrijf en investeren veel in de competenties van 
onze medewerkers. Onze voorkeur gaat naar een langeter-
mijn relatie. Zo slagen we er in om in tijden van crisis te blij-
ven groeien”, legt Lode Fiey uit. 

Persoonlijke ontwikkeling
Twee jaar geleden lanceerde CSC zijn nieuwe bedrijfsstra-
tegie ‘Going for Gold’om de groei verder te ondersteunen. 

CsC België is gecertifieerd 
als één van de top 
employers België, 2011
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“Ook in de vorige bedrijfsstrategie stond groei 
centraal”, zegt Lode Fiey. Specifiek voor HR 
betekent dit dat CSC structureel meer aanwer-
vingen doet dan de voorbije jaren. “In 2010 
hebben we zo’n 140 nieuwe medewerkers 
gerekruteerd en ook de komende jaren gaan 
we verder op dit elan. We werven zowel pas 
afgestudeerden aan als mensen met ervaring.” 
Hiervoor doet CSC een beroep op alle moge-
lijke rekruteringskanalen. Het belangrijkste in-
stroomkanaal is nog steeds doorverwijzingen 
van medewerkers. “Crisis of niet, goede pro-
fielen blijven schaars in onze sector. Daarom 
blijft het enorm belangrijk om aan employer 
branding te blijven doen en wij doen dit nog 
steeds erg succesvol met de slogan: Freedom 

Works Better. Dit imago moet natuurlijk een 
weerspiegeling zijn van onze bedrijfscultuur. 
Als het verhaal dat je aan kandidaten vertelt 
achteraf niet blijkt te kloppen, haken zij im-
mers snel terug af.”

Daarnaast investeren we nog meer in coaching 
van medewerkers. Nieuwe medewerkers krij-
gen sowieso een coach.  De coachingcultuur 
wordt topdown ingevoerd. Via gesprekken met 
de directie en vervolgens het management is er 
een gemeenschappelijke visie ontwikkeld over 
wat we onder coaching verstaan. Hieruit zijn 
dan een aantal praktische richtlijnen gevloeid 
over zoals wie als coach kan optreden, hoeveel 
medewerkers een coach kan begeleiden. Mo-

Ellen Vandenberghe, 23, 
young professional

“De dag van mijn diploma-uitreiking kreeg ik 

een telefoontje dat ik aangeworven was. Ik ben 

eigenlijk zeer toevallig bij CSC terechtgekomen. 

Enkele weken voordien was ik op de trein aan 

de praat geraakt met een medereizigerster. Zij 

raadde me aan bij CSC te solliciteren. Zo gezegd, 

zo gedaan. Tijdens de kennisdag klikte het met-

een met de mensen van CSC. Naast een busi-

ness case als opdracht, nam men ruimschoots 

de tijd om CSC voor te stellen. De introductie is 

de eerste werkdag verder gezet. Ik krijg hier alle 

vrijheid om me verder te ontwikkelen en bij te 

scholen. Dat is super voor iemand die pas afge-

studeerd is.”
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menteel loopt een pilootproject met een op-
leiding coach de coach. Groei moet van onze 
klanten komen, maar daarvoor hebben we de 
juiste medewerkers nodig en die willen we ook 
behouden. Het is een bewuste keuze om de 
juiste mensen aan te werven en daar ook in te 
investeren. Het is niet de bedoeling dat mede-
werkers na twee of drie jaar het bedrijf verla-
ten. Door nog meer te investeren in coaching 
willen we de persoonlijke ontwikkeling van 
onze medewerkers nog meer ondersteunen.” 
Coaching en persoonlijke ontwikkeling zijn be-
langrijke hefbomen voor retentie bij CSC.

CSC is een kennisbedrijf, opleiding is dan ook 
van groot belang. “Wij onderscheiden ons van 
onze concurrenten met de motivatie, attitude, 
kennis en inzet van onze consultants. Tijdens 
de trainingen wordt er aandacht besteed aan 
zowel inhoudelijke competenties als het ont-
wikkelen van soft skills. Het opleidingsaanbod 
bij CSC omvat ook een cyber university, die 
wordt aangestuurd vanuit het moederbedrijf in 
de Verenigde Staten. “Het uitgebreide aanbod 
aan opleidingen en trainingen hebben we het 
voorbije jaar nog fors uitgebreid. Daarnaast 
hebben we het opleidingsaanbod xplicieter 
gemaakt en nog meer geënt op onze func-
tiestructuren en -niveaus. Voor de verschil-
lende fasen in de loopbaan van een consultant 
hebben we de kerncompetenties bepaald die 

nodig zijn. Daar hebben we een trainingscur-
riculum aan verbonden. Dit curriculum is een 
verzameling van trainingen en opleidingen die 
vereist zijn voor een specifiek functieniveau en 
welke interessant zijn om te volgen, maar niet 
verplicht zijn. Zo is het voor medewerkers zeer 
helder welke competenties hij nodig heeft om 
verder te groeien en hoe hij deze competenties 
kan verwerven”, vertelt Lode Fiey. 

CSC hanteert een brede waaier van opleidings-
methoden. Zo leren via ‘knowledge sharing 
sessions’ medewerkers van elkaar. “Tijdens 
deze sessies delen medewerkers kennis over 
allerlei mogelijke functionele domeinen. Ieder-
een kan naar de sessies komen die hem inte-
resseren of waarin hij aan het werk is.”

Vrijheid
Met een verloop van nog geen tien procent, 
wat relatief weinig is voor een consultantbedrijf, 
wordt aangetoond dat CSC een aantrekkelijke 
werkgever is. “Uit exitinterviews blijkt boven-
dien dat medewerkers die vrijwillig het bedrijf 
verlaten zelden naar de concurrentie trekken. 
Als medewerkers weg gaan, stappen ze veelal 
ook uit de consultancysector of zoeken ze een 
werkgever dichter bij huis”, weet Lode Fiey. 

Uit onafhankelijke tevedenheidsenquêtes blijkt 
dat medewerkers voelen dat ze een belangrijke 

"Medewerkers genieten een zekere

mate van vrijheid die hun creativiteit 

en ondernemerschap stimuleert." 

Lode Fiey, 

director human resources
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persoonlijke bijdrage aan de resultaten van het 
bedrijf kunnen leveren. Het personeel voelt 
zich goed op het werk omdat het management 
ook vertrouwen heeft in de competenties van 
de medewerkers. “Dit wordt goed vertaald in 
onze bedrijfsslogan ‘Freedom Works Better’. Er 
heerst hier een soort campusmentaliteit. Me-
dewerkers genieten een zekere mate van vrij-
heid die hun creativiteit en ondernemerschap 
stimuleert. Voeg daarbij de warme bedrijfscul-
tuur, de teamgeest, de ontwikkelingskansen 
en begeleiding die we onze medewerkers bie-
den en het is niet zo verwonderlijk dat mensen  
graag voor CSC werken.”

“CSC onderscheidt zich doordat medewer-
kers er kunnen groeien op hun eigen tempo. 
De cultuur van collegialiteit en teamgeest staat 
haaks op de ‘up or out’ mentaliteit; Doordat 
medewerkers kunnen doorgroeien volgens 
hun eigen ritme, bieden we hen ook bepaalde 
werkzekerheid”, benadrukt Lode Fiey.

Flexibel werken
Begin 2011 verhuisde CSC naar een nieuw be-
drijfsgebouw. Dit was meteen het startschot 
om een nieuwe manier van werken in te voeren. 
“Het nieuwe kantoorgebouw is ingericht als een 
open landschapskantoor waar niemand, ook 
het management niet, een eigen bureau heeft. 
We voorzien wel afgeschermde ruimtes waar 

mensen in team kunnen samenwerken of waar 
men alleen geconcentreerd kan werken. De 
inrichting van het nieuwe gebouw ondersteunt 
onze filosofie van samenwerken. Anderzijds 
vinden we het ook belangrijk dat medewerkers 
in een mooie en aangename omgeving kunnen 
werken. Hoewel medewerkers het merendeel 
van hun tijd bij klanten werken, ondersteunen 
we maximaal  de uitwisseling van informatie en 
sociale contacten als medewerkers toch naar 
kantoor komen”, zegt Lode Fiey.

Lode Fiey merkt een duidelijke evolutie naar 
meer flexibiliteit in de werkorganisatie, zowel 
bij CSC als bij de klanten. “We kennen niet al-
leen structureel telewerken, maar merken dat 
medewerkers vaker eerst thuis enkele uren 
werken en dan naar kantoor gaan of ’s na-
middags vroeger naar huis gaan om daar dan 
verder te werken. Door die flexibiliteit kunnen 
medewerkers hun werk en privéleven beter op 
elkaar afstemmen, anderzijds kan de indruk 
ontstaan dat het werk nooit stopt. Al heb ik de 
indruk dat dit de nieuwe levensstijl is .”

Ook voor CSC neemt het belang van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen toe. 
“Niet alleen omdat klanten en medewerkers 
dat almaar belangrijker vinden, ook omdat 
we dat zelf belangrijk vinden. Zo proberen we 
onze ecologische voetafdruk te verkleinen. De 

“het nieuwe kantoorgebouw 

is ingericht als een open 

landschapskantoor waar 

niemand, ook het management 

niet, een eigen bureau heeft.”
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verhuis naar een nieuw kantoor gebouwd met 
de allernieuwste technologie op het vlak van 
milieubewustzijn heeft het groene karakter 
van CSC versterkt. Om de drie jaar vervangen 
we de pc’s. Telkens we dat doen, schenken we 
die weg aan een school of ngo in binnen- of 
buitenland.”

Jef Laurijssen, 29, senior 
consultant systeemintegratie

“Vooral de vrijheid en de losse cultuur trokken 

me aan bij CSC. Hier is er veel minder sprake van 

prestatiedruk dan bij sommige van onze concur-

renten. Je krijgt de vrijheid om te groeien en car-

rière te maken volgens je eigen ritme. Je zit hier 

zelf aan het stuur van je carrière. De vele oplei-

dings- en ontwikkelingsmogelijkheden onder-

steunen je daarbij. De hiërarchie is vlak. Ieder-

een spreekt elkaar aan met de voornaam. In het 

nieuwe bedrijfsgebouw zit iedereen in een open 

landschapskantoor, ook de managing director. 

Dat is een mooi voorbeeld van hoe de relaties 

tussen management en de medewerkers zijn. 

Bovendien is CSC ook een stabiel bedrijf, dat er 

in geslaagd is te blijven groeien en zelfs winst te 

maken.”

www.topemployers.be 107

C
sC




