
De toekomst is digital! 

De visie van Capgemini Academy



We Transform IT-Professionals!

Capgemini Academy ziet de waarde van IT met de dag toenemen. We zien dat organisaties hun meest 

cruciale processen toevertrouwen aan digitalisering en automatisering. We zien van nabij de drang tot 

innoveren. Hoe IT sneller, slimmer en grenzelozer wordt. We zien dat mensen in deze omwenteling van 

vooruitgang verder moeten, soms zelfs tegen wil en dank.

 

Als IT’er kun je niet achterblijven en moet je mee in deze ontwikkeling. Wie zich niet aanpast, wordt al 

snel irrelevant. Wie zijn deskundigheid serieus onderhoudt, blijft van toegevoegde waarde.

 

Capgemini Academy is er voor CxO’s, werkgevers en beleidsmakers. We helpen beslissers de omgeving 

te creëren waarin hun mensen zich optimaal voorbereiden op wat op hen afkomt. We staan hen bij in 

het formuleren van een helder verhaal en plan over de toekomst van de organisatie. We zijn vervolgens 

aanjager bij het uitvoeren van die plannen en geven al hun mensen volop de kans zich te ontwikkelen. 

Capgemini Academy is er ook voor individuele IT’ers die slechts één constante aanvaarden: verandering. 

Verandering omarm je als je weet dat je opgewassen bent tegen wat van je gevraagd wordt. Als je 

een solide basis onder je zelfvertrouwen hebt. Als je verstand hebt van én gevoel voor de principes, 

processen en patronen die onder elk IT-vraagstuk liggen. Idealiter ben je als IT’er communicatief 

competent, met consultancyvaardigheden. Omdat jouw vak uiteindelijk altijd om mensen gaat.

 

De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen hebben 

een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke omstandigheden. Ze 

bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het dagelijks werk van onze trainers 

wakkeren het vuur aan. Trainers die zowel didactisch als inhoudelijk onderlegd zijn. Praktijkverhalen die 

vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

 



Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en 

elkaar te halen. Het bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen. We 

stimuleren leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever met 

elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

Capgemini Academy. We transform IT professionals.



De toekomst is digital!

Succesvolle bedrijven blinken uit in ‘digital’. Zij zien digital als de sleutel tot succes en als voorwaarde 

voor continue groei. Zij streven naar ‘Digital Victory’!

Deze bedrijven stellen de klant centraal. Zij luisteren continu via alle beschikbare kanalen naar de 

klanten, klantbehoeftes, klachten, complimenten en kansen. Zij zijn in staat om direct contact met een 

klant te leggen en actie te ondernemen. Dat doen ze door optimaal gebruik te maken van de kansen die 

door digitale ontwikkelingen ontstaan.

Deze ‘digital companies’ kunnen snel inspringen op nieuwe kansen en bedreigingen; ze zijn wendbaar. 

Besluitvorming gaat snel en het continu invoeren of aanpassen van nieuwe producten, diensten en 

processen zit volledig in het DNA.

Wendbare organisaties werken met zelfsturende teams. En deze teams realiseren het succes van digital 

companies. Zelfsturende teams die met mandaat de uitdaging aangaan om het beste uit zichzelf te 

halen en de talenten van de individuele teamleden maximaal in te zetten.

Cloud is de default, data is de motor en security is key. Om succesvol te zijn in de digital age, om 

wendbaar te zijn en de klant optimaal te bedienen, hebben zelfsturende teams op elk moment en 

vanuit elke locatie toegang nodig tot relevante, accurate en actuele informatie. En daarbij zijn passende 

maatregelen nodig om de veiligheid van persoonsgegevens, data en systemen te waarborgen.



De toekomst is digital!

Digitale transformatie is nu!

Voor digital victory is digital talent vereist

Digitale Transformatie: onze dienstverlening

Digital organisaties:
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Capgemini Academy levert producten en diensten ten behoeve van Digital 
Victory. Wij bieden een portfolio om Digital Talent optimaal te ontwikkelen.

Dit overzicht is een indicatie. Kijk voor het totale overzicht op: 
https://academy.capgemini.nl/toekomstdigital
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Digital Victory vereist Digital Talent

De reis naar ‘Digital Victory’ is een uitdagende, interessante en spannende onderneming – een echte 

transformatie. Het is een revolutie in alle lagen van het hele bedrijf.

Processen worden aangepast om de klant optimaal te bedienen. De organisatie richt zelfsturende en 

autonome teams in, met mandaat. Deze teams gaan aan de slag met nieuwe systemen om optimaal 

gebruik te maken van data en digitale inzichten.

Deze veranderingen in organisaties worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd door de mensen in die 

organisaties: ‘Digital Talent’. 

Nieuw talent werven is een begin, maar niet genoeg. De bestaande medewerkers moeten ook mee in 

de revolutie. Zo veel mogelijk medewerkers moeten mee kunnen gaan in de veranderingen en genieten 

van de transformatie en alle nieuwe kansen die deze met zich meebrengt. Zij moeten in staat gesteld 

worden om zichzelf verder te ontwikkelen tot Digital Talent. 

Bedrijven die Digital Talent niet uitnutten en ontwikkelen, zullen uiteindelijk digital slagkracht missen en 

daarmee de race naar digital talent verliezen.



Digital Talent optimaliseert vakmanschap en wendbaarheid

Digital Talent wordt je niet zomaar. Het vergt wendbaarheid, vakmanschap en passie voor digitale 

ontwikkelingen.

Wendbaarheid betekent dat je in staat bent om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen binnen je 

organisatie, de markt én mogelijkheden en uitdagingen die de technologische ontwikkelingen bieden.

Vakmanschap gaat over de mate waarin je in staat bent om de rollen die je vervult zelfstandig en 

professioneel uit te voeren. Een vakman weet welke aanpak past bij welk vraagstuk en heeft een 

gereedschapskist waarmee nagenoeg elk probleem opgelost kan worden. Een goede vakman is door 

zijn inzicht en vakkennis in staat om te innoveren en nieuwe oplossingen te bedenken en alternatieven 

aan te dragen die efficiënter en effectiever zijn. Vakmanschap vraagt om een stevige professionele 

basis. 

Interesse in, en affiniteit met de ontwikkelingen op het gebied van Digital zijn van groot belang in de 

ontwikkeling van Digital Talent. 

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Vakmanschap alleen is niet voldoende. Digital Talent is 

geïnteresseerd in de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Digital Talent zoekt naar innovatieve 

toepassingen en combinaties van nieuwe technologie. Digital Talent is vooral een houding, geen 

aangeboren talent of voorrecht van een generatie. Een professional die open staat voor en actief werkt 

aan nieuwe ontwikkelingen, is een potentieel Digital Talent.
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Capgemini Academy biedt een complete dienstverlening 
voor de ontwikkeling van Digital Talent.

Het dienstenportfolio van Capgemini Academy is volledig toegespitst op Digital en Digital Transformation. 

Wilt u weten waar uw organisatie en medewerkers staan op het gebied van digital, wendbaarheid of 

vakmanschap? We bieden een set scans aan die inzicht geven in de fits, de gaps en mogelijkheden voor 

ontwikkeling en transformatie. Dit geeft houvast en duidelijkheid over welke opleidingen, trainingen en 

andere leerinterventies nodig zijn om uw medewerkers te ontwikkelen.

Ons opleidingsportfolio bestaat uit concrete trainingen en opleidingen op het gebied van new digital 

age, professionele trainingen voor diverse beroepen en trainingen op het gebied van wendbaarheid. 

Het is een gebalanceerde mix van trainingen op het gebied van hard, en soft skills.

Dankzij onze ervaring en expertise, maken wij onze curricula passend voor de transformatieambities van 

uw organisatie. In nauwe samenwerking met u, zetten we ons bestaande curriculum in. Dit curriculum 

vullen we vervolgens aan met maatwerkopleidingen, die wij specifiek voor uw organisatie ontwikkelen. 

Daarmee creëren we een totaaloplossing voor transformatie die uw medewerkers ondersteunt in hun 

digitale transformatie en ontwikkeling tot Digital Talent.

Voor de optimale ondersteuning is een laagdrempelige, uitnodigende one-stop-shop voor training, 

opleiding, interactie en mobilisatie ideaal. De Capgemini Academy Digital Learning Hub is dé linking 

pin. Een digitaal platform waarop uw medewerker toegang heeft tot alles voor zijn/haar digitale 

ontwikkeling. Of het nu gaat om om inspiratievolle content, relevante online en offline trainingen, 

communities, scans of mobilisatie interventies; het komt samen op uw Digital Learning Hub. Uw 

medewerkers krijgen zo op een toegankelijke manier toegang tot wat zij nodig hebben voor hun 

ontwikkeling. 

Voor blijvende engagement, co-creatie en interactie levert Capgemini Academy een ‘Content Curation 

Officer’. De Content Curation Officer is een expert op het gebied van leren, die ervoor zorgt dat de 

Digital Learning Hub up-to-date blijft met relevante content. De Content Curation Officer stimuleert 

discussies, nodigt uit tot samenwerking, geeft voorbeelden en zorgt voor waardevolle content, die past 

bij uw digitale ambities.

Capgemini Academy. We transform IT professionals.

Meer weten? Neem contact met ons op: 

academy.capgemini.nl



De toekomst is digital!

Digitale transformatie is nu!

Voor digital victory is digital talent vereist

Digitale Transformatie: onze dienstverlening

Digital organisaties:

Academy Dienstverlening 

D
ig

ita
l C

ha
lle

ng
e

S

Content 
Curation 
Officer

Digital 
Talent

Learning 
Management 

System

Analytics

Processen

Systemen

Organisatie

Mensen

!
Digital 
Victory

12
3

Wendbaar

Klant staat centraal

Autonome teams

Cloud-based

Data-driven

Wendbaar

Professioneel

Digital-ready

Academy Dienstverlening 
Soft 
skills

Business 
skills

Hard 
skills

Robotic Process 
Automation

Introduction to 
Blockchain 
Technology

Big Data, the 
Business 
Perspective

(Cyber) Security

Data Analytics

Software 
Engineering

Agile / Scrum

Data Modellering
 
Requirements 
Analyse

Empathisch 
luisteren
 
Gedragspatronen 
doorzien en 
beïnvloeden

Scrum Coach

Customer 
Journey Design

Design Thinking

Lean Startup

Consultancy Skills
 
Faciliteren van 
Workshops 

Kritiek hanteren

Maatwerk
Retail Master-
class
 
Leergang 
Openbare Orde 
en Veiligheid
 
Branche Basics

Digital leadership

Design Thinking

Change 
Management

Enterprise Design 
Foundation

Digital in a day

Business Analysis 
Essentials

New 
Digital Age

Digital Learning Hub

Capaciteit-scans

Professioneel

Wendbaarheid

Capgemini Academy levert producten en diensten ten behoeve van Digital 
Victory. Wij bieden een portfolio om Digital Talent optimaal te ontwikkelen.

Dit overzicht is een indicatie. Kijk voor het totale overzicht op: 
https://academy.capgemini.nl/toekomstdigital



De toekomst is digital!

Digitale transformatie is nu!

Voor digital victory is digital talent vereist

Digitale Transformatie: onze dienstverlening

Digital organisaties:

S

Content 
Curation 
Officer

Digital 
Talent

Learning 
Management 

System’

Analytics

12
3

Wendbaar

Klant staat centraal

Autonome teams

Cloud-based

Data-driven

Wendbaar

Professioneel

Digital-ready

Academy Dienstverlening 

Soft 
skills

Business 
skills

Hard 
skills

New Digital Age

Digital Learning Hub

Capaciteit-scans

Professioneel

Wendbaarheid

D
ig

ita
l C

ha
lle

ng
e

Processen

Systemen

Organisatie

Mensen

!
Digital 
Victory





Over Academy

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl 

De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen 
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke 
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het 
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur 
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht 
oplost doen de rest.

Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen. 
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever 
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2018 Capgemini.
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