
ONDERZOEK

Capgemini als werkgever
Capgemini is wereldwijd één van de grootste leveranciers van diensten op het vlak van consulting, 

technologie en outsourcing en levert toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten. 

Het bedrijf streeft naar een langetermijnrelatie met klanten en werkt hoofdzakelijk voor grote klanten, 

zowel in de privésector als bij de overheid. 

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

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ½
+: Door zijn internationaal karakter is Capgemini een sterk en solide bedrijf dat beter in staat is te 

beantwoorden aan de nieuwe evoluties op de markt. Dit biedt medewerkers niet alleen werkzekerheid 

maar ook enorme carrièremogelijkheden. 

!: De grootste uitdaging voor de komende jaren is voldoende competente medewerkers blijven vinden. 

Door de vergrijzing zal de vraag naar informatici de volgende jaren enorm stijgen in veel sectoren. 

Feiten en cijfers
- Capgemini telt wereldwijd 107.000 werknemers in meer dan 30 landen, waarvan 700 in België

- Omzet in België: 100 miljoen euro, wereldwijde omzet: 8,4 miljard euro

Arbeidsvoorwaarden
- Salaris rond het marktgemiddelde, met tal van extralegale voordelen

- Groepsverzekering, hospitalisatieverzekering

- Maaltijdcheques

- Ecocheques, variabele verloning en bedrijfswagen voor bepaalde functies

- Winstdeelnemingsplan voor alle personeelsleden…

Capgemini Belgium

Bessenveldstraat 19

1831 Diegem

Telefoon: 02/708 11 11

Website: www.be.capgemini.com

Mail: paul.verbruggen@capgemini.com
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INTERVIEW

Capgemini koppelt een 

carrièrebeleid op lange termijn 

aan uitgebreide opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

Medewerkers komen bovendien 

in een intellectueel stimulerende 

omgeving terecht. 

de aanwezigheid van mensen

met jaren ervaring op zak zorgt 

voor een omgeving waarin 

startende medewerkers snel

veel kunnen bijleren.

Capgemini ter introductie
Capgemini is een globale organisatie die tot de grootste in de 
sector behoort en daardoor medewerkers de mogelijkheid 
biedt uitdagende projecten te doen die bij kleinere bedrijven 
minder aanwezig zijn. “Als je hier werkt, ben je mee met de 
nieuwste evoluties. In een dienstenbedrijf als het onze krijg 
je de kans kennis te maken met de werking van verschillende 
bedrijven in uiteenlopende sectoren. Medewerkers worden 
ingeschakeld in multidisciplinaire en multinationale teams en 
kunnen meewerken aan projecten met een hoge complexi-
teit”, zegt Paul Verbruggen, Vice President Human Resources. 
Multinationale teams zijn sterk ingeschreven in het bedrijfs-
model van Capgemini. De verklaring daarvoor is grotendeels 
economisch. “Als we elk project volledig in hogeloonlanden 
zouden laten ontwikkelen en uitvoeren, prijzen we ons zelf uit 
de markt. Er is een verschuiving van taken met minder toe-
gevoegde waarde en routinetaken zoals programmeerwerk 
en ontwikkeling naar onze zusterorganisatie in India. Van de 
107.000 medewerkers die Capgemini wereldwijd telt, wer-
ken er ondertussen zo’n 30.000 in India. De verwachting is 
dat deze evolutie zich de komende jaren nog meer zal door-
zetten.” Voor de Belgische medewerkers is dit echter geen 
slecht nieuws. “In België worden we meer een front office 
organisatie, met back office activiteiten elders in de wereld. 
Al betekent dit wel dat het niveau van de medewerkers hier 
hoger zal moeten liggen dan dat van de pure ontwikkelaars. 
In België hebben we meer nood aan medewerkers die in een 
complexe, internationale omgeving een team kunnen leiden. 
Voor onze medewerkers wordt het daarom interessant in de 
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toekomst en biedt dit heel wat doorgroeiper-
spectieven”, verduidelijkt Paul Verbruggen. Dat 
is ook een van de redenen waarom Capgemini 
alleen medewerkers met een masterdiploma 
aanwerft, voornamelijk uit kwantitatieve rich-
tingen zoals informatica, burgerlijk ingenieur, 
bedrijfsingenieur en economisten. “Af en toe 
maken we een uitzondering en werven we ook 
bachelors aan uit een bepaalde technologische 
richting ”, vertelt Paul Verbruggen. 

Persoonlijke ontwikkeling
Het bedrijf heeft de economische crisis goed 
doorstaan. Na een jaar van stagnatie kent Cap-
gemini in 2010 opnieuw groei en dat uit zich 
onder andere in het aanwervingsbeleid. In 2010 

heeft het bedrijf ongeveer 180 nieuwe mede-
werkers aangeworven. Dit zijn zowel mensen 
met enkele jaren ervaring als pasafgestudeer-
den. “Jaarlijks werven we tussen de 50 en 70 
young graduates aan. Zo’n constante instroom 
van nieuw bloed is nodig om medewerkers te 
laten doorgroeien”, motiveert Paul Verbrug-
gen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt 
vindt Capgemini voldoende goede kandidaten. 
“Ook voor starters zijn we een aantrekkelijke 
werkgever omdat ook deze generatie veel be-
lang hecht aan opleiding en persoonlijke ont-
wikkelingsmogelijkheden. Als we nieuwe me-
dewerkers vragen waarom ze voor ons gekozen 
hebben, verwijzen ze steevast naar de ontwik-
kelings- en carrièremogelijkheden”, zegt Paul 

Arne Bracke (26), 
projectleider

“Ik heb Capgemini leren kennen tijdens een ‘Dis-

cussion & Dinner”- avond. De mensen met wie 

ik er gepraat heb, hebben me overtuigd bij hen 

te komen werken. Op korte tijd heb ik zeer veel 

kansen en uitdagingen gekregen. Nog maar drie 

jaar geleden was ik zelf een young professional, 

vandaag mag ik de nieuwe lichting begeleiden als 

people manager. De sfeer is zeer open en je mag 

af en toe wel eens je stoute schoenen aantrek-

ken. Bovendien voel je ook dat Capgemini een 

internationaal bedrijf is. Voor het project waar ik 

nu aan werk, moet ik elke maand een week naar 

Stockholm om de voortgang te bespreken. Op 

zondagavond het vliegtuig nemen met je laptop 

op je schoot, dan voel je je echt een consultant.”
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Verbruggen. Een succesvol instroomkanaal 
zijn de ‘Discussion & Dinner’-avonden. “In elke 
universiteitstad nodigen we studenten uit voor 
een diner. Na een korte presentatie van het be-
drijf schuiven de studenten aan tafel en krijgen 
ze de gelegenheid te praten met medewer-
kers van Capgemini. Daarbij zorgen we voor 
een gezonde mix van pas gestarte medewer-
kers, medewerkers met enkele jaren ervaring 
en senior managers. Na elk gerecht wisselen 
de medewerkers van tafel zodat elke student 
met zoveel mogelijk verschillende mensen kan 
praten. Zo krijgen de studenten een realistisch 
beeld van het bedrijf. Gemiddeld ontmoeten 
we op die manier dertig studenten, waarvan 
we er toch een achttal aanwerven.” 
Capgemini staat in de consultancywereld ge-
kend om zijn brede opleidingsmogelijkheden 
vanaf de eerste werkdag. Alle nieuwkomers 
krijgen een volledige week ‘on boarding’ om 
het bedrijf te leren kennen. “Pasafgestudeer-
den starten meestal de eerste week van sep-
tember of oktober. Gedurende de eerste zes 
maanden worden ze begeleid door een people 
manager die hiervoor een opleiding gevolgd 
heeft en zelf drie tot vier jaar ervaring heeft 
in het bedrijf. Na deze zes maanden volgt een 
eerste evaluatie en beslissen we of we de sa-
menwerking verder zetten. Voor het gros van 
de kandidaten, zeg maar 95 procent, valt deze 
evaluatie positief uit. Onze selectieprocedure is 

dan ook zeer secuur. We werven geen 50 star-
ters aan om na enkele maanden een schifting 
te maken”, schetst Paul Verbruggen.
Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn 
ontwikkeling en carrière. “Wij scheppen een 
omgeving die groei mogelijk maakt.” Er zijn 
verschillende programma’s die medewerkers 
daarbij ondersteunen. Het Emerging Lea-
dership Program, bestemd voor beloftevolle 
krachten, combineert een speciale opleiding 
met opdrachten waar ze snel bijleren. Daar-
naast zijn er ook programma’s voor medewer-
kers met een achttal jaar ervaring en senior 
managers die vijftien jaar of langer in dienst 
zijn. In deze programma’s is een belangrijke 
rol weggelegd voor de Capgemini University, 
de corporate university van de internationale 
groep in het Franse Chantilly. Tot slot zijn er 
heel wat opleidingen gericht op het ontwik-
kelen van soft skills en technische vaardighe-
den. “Wij geloven sterk in blended learning, 
dat verschillende leertechnieken in één traject 
combineert.”

Enorme doorgroeimogelijkheden
“We streven een langetermijnrelatie na met 
de medewerkers. Naast persoonlijke ontwik-
keling en training zijn ook brede carrièremo-
gelijkheden een belangrijke pijler.” Capgemini 
heeft elf mogelijke carrièrepaden uitgetekend. 
Voor elk domein is uitgestippeld welke de 

“pasafgestudeerde medewerkers komen 

hier in een intellectueel stimulerende 

werkcontext terecht van hooggeschoolde 

medewerkers en mensen met jaren ervaring. 

zo kunnen ze snel veel bijleren.” 

Paul Verbruggen, 

Vice President HR
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doorgroeimogelijkheden zijn, afhankelijk van 
de ervaring van de betrokken medewerker. 
Voor elke carrièrestap is beschreven welke op-
leidingen een medewerker kan volgen om een 
bepaald niveau te bereiken. “Een carrière kan 
doorheen verschillende domeinen ontwikkeld 
worden. De eerste jaren doet een medewer-
ker ervaring op in een bepaald domein. Na vijf, 
zes jaar bereiken medewerkers het manage-
mentniveau. Dan zijn er drie paden mogelijk: 
de technische expertise dieper ontwikkelen, de 
richting van architectuur waarbij de focus ligt 
op hoe componenten van verschillende syste-
men het beste kunnen samenwerken, ofwel 
engagementmanagement of projectmanage-
ment. Heel vaak zien we dat mensen beginnen 
als specialist, nadien naar architectuur gaan om 
dan vervolgens grote projecten te leiden”, legt 
Paul Verbruggen uit. 
Ook internationaal zijn er carrièremogelijkhe-
den. “Medewerkers willen vaak in het begin van 
hun carrière naar het buitenland gaan, maar 
dan is niet zo evident. Pas na drie of vier jaar 
ervaring heeft een buitenlandse opdracht wel 
een toegevoegde waarde voor een klant.” Voor 
opdrachten in Europa pendelen medewerkers 
wekelijks op en neer. Zo’n opdracht duurt ge-
middeld drie tot vier maanden. Ook buiten 
Europa zijn er opportuniteiten, maar deze zijn 
beperkt. Buitenlandse ervaring is geen vereiste 
om door te groeien, maar het vergroot wel de 

kans om sneller te groeien en meer kansen om 
competenties te vergroten. Het laat immers toe 
om meer en complexe competenties en erva-
ring op te doen. “Vorig jaar hebben we onze 
young professionals twee maanden naar India 
gestuurd om een SAP-opleiding te volgen en 
er mee te werken aan een project.”

Duurzame ontwikkeling
“Wat ons onderscheidt van onze concurrenten 
is de grote collegialiteit die er heerst tussen de 
medewerkers. Samenwerking zit in onze ge-
nen. Teamwerk is overigens een belangrijke 
waarde waarop medewerkers geëvalueerd 
worden. Het afschermen van kennis wordt niet 
getolereerd." Kennis delen staat centraal bij 
Capgemini. “Pasafgestudeerde medewerkers 
komen hier in een intellectueel stimulerende 
werkcontext terecht van hooggeschoolde me-
dewerkers en mensen met jaren ervaring. Zo 
kunnen ze snel veel bijleren.” Het bedrijf zoekt 
ook actief een oplossing voor het fileprobleem 
via een e-working project waarbij medewerkers 
aangemoedigd worden om een tot twee dagen 
per week thuis te werken. “Mensen zijn niet 
verplicht elke week thuis te werken of steeds 
op een vaste dag. Een van de voorwaarden is 
dat de klant daar open voor staat.” Daarnaast 
investeert Capgemini in moderne communica-
tietechnologie om videoconferencing mogelijk 
te maken. 

“Capgemini staat in de 

consultancy wereld bekend 

om zijn brede opleidings-

mogelijkheden vanaf de 

eerste werkdag.”
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Capgemini hecht veel belang aan duurzame 
ontwikkeling. Op groepsniveau is een ethische 
code uitgewerkt die verplichte literatuur is voor 
elke medewerker. Elke medewerker moet de 
code ook ondertekenen. “In België beschikten 
we al over een ISO 9001 voor kwaliteit. On-
langs hebben we ook een ISO 14.001 certifi-
catie op het vlak van milieuzorg behaald. In het 
kader van green IT trachten we onze ecologi-
sche voetafdruk te verkleinen. We doen dit bij-
voorbeeld door per verdiep maar twee printers 
te installeren die zo ingesteld zijn dat ze enkel 
recto verso printen. Bovendien moet degene 
die iets wil afprinten, eerst de printer activeren 
met zijn badge. Zo vermijden we papierver-
spilling. Bovendien stimuleert dit medewerkers 

meer te bewegen”, vertelt Paul Verbruggen. 

De financiële steun aan de Naandi Foundation 
past eveneens in dit kader en is een mooi voor-
beeld van onze langetermijn strategie. “Dat is 
een organisatie die arme Indische meisjes aan 
internaten laat studeren tot ze zestien jaar zijn. 
Als bedrijf sponsoren we de opleiding van een 
aantal kinderen. We geloven daar sterk in om-
dat een degelijke scholing de meisjes in staat 
stelt een goed leven op te bouwen, in de hoop 
dat ze hun kinderen later hetzelfde kunnen bie-
den. Hierdoor bouwen we mee aan de funda-
menten van een samenleving.” 

Rania Ben Fanfous (26), 
young professional

“De vrijheid die je krijgt om zelf richting te geven 

aan je carrière spreken me enorm aan. De ‘on 

boarding’- week in Jodoigne was zeer leerrijk. 

Je krijgt er niet alleen de kans het bedrijf gron-

dig te leren kennen, maar via de vele teambuil-

dingactiviteiten ook je nieuwe collega’s. Naast 

de vele opleidingen de eerste maanden wordt je 

ook snel ingeschakeld in een project. Als nieuw-

komer wordt je niet aan je lot overgelaten. Mijn 

verwachtingen zijn dan ook ruimschoots over-

troffen.”
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