Workforce Transformation

Organisaties bereiken meer met minder dankzij
IT Workforce Transformation
Veel organisaties kijken kritisch naar de kosten en IT slokt daarvan een flink deel
op. Er moet meer worden bereikt met minder mensen, die bovendien over andere
vaardigheden moeten gaan beschikken.
IT-afdelingen maken daarbij vaak een ommezwaai van uitvoerend naar regisserend.
Medewerkers moeten meer klantgericht worden en de hele keten overzien. Om dit te
bewerkstelligen, is een opleidingenplan niet meer toereikend. Dan is het tijd voor een
integrale WorkForce Transformation. Een veranderingsproces dat de afdeling blijvend
aansluit op de business en IT-marktstandaarden.

IT Workforce Transformation: het integrale
verbeterprogramma
We stellen eerst samen de gewenste situatie vast. Daarbij kijken we niet alleen
naar de vraag van vandaag, maar ook naar wat er nodig is om uw medewerkers
duurzaam inzetbaar te maken, om soepel mee te kunnen bewegen met de vraag
van morgen. We maken gebruik van marktstandaarden. Dat heeft vele voordelen.
Het is kostenefficiënt, omdat u gebruik kunt maken van bestaand materiaal. U verhoogt employability en u vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever. Bovendien
zet u iets neer dat goed onderhoudbaar is.
Hoe fit is uw IT-organisatie werkelijk? Om dat vast te stellen, maakt Capgemini
Academy gebruik van assessments waarbij we naast aanwezige kennis en
competenties van medewerkers ook hun ambities in kaart brengen, hun sterke en
minder sterke kanten, hun ontwikkelpotentieel en zelfs hun leervoorkeuren. Op basis
daarvan stellen wij in samenwerking met u een transformatieprogramma op waarin
diverse elementen opgenomen kunnen worden.
Hiermee zet u een veranderingsproces in dat de IT-afdeling blijvend aansluit op de
business en IT-marktstandaarden. Met respect voor de wensen van de business, de
spelregels van IT en de belangen van de mensen die daar werken. Alleen zo kan de
afdeling weer een proactieve rol spelen en flexibel meebewegen met de business.

Workforce Transformation elementen:
•

Competentieprofielen
Competenties zijn persoonlijke kwaliteiten, uitgedrukt in vaardigheden, kennis
en stijl. Wij stellen competentieprofielen op voor de verschillende rollen in uw
organisatie, inclusief de IT-component.

•

Curricula en certificering
Curricula en certificeringen die aansluiten bij de verandering in uw organisatie,
opgesteld met de kennis en ervaring van Capgemini Academy.

•

Assessments en formatieplanning
Onze assessments brengen nauwkeurig in kaart waar u nu staat, hoe groot de
gap is met de gewenste situatie en hoe goed die gap te overbruggen is.

•

Ontwikkelplannen
Een effectieve invulling van de ontwikkelbehoefte per medewerker geeft balans
in budget, beschikbare resources en doelstellingen.

•

Projectleiding
Projectverantwoordelijkheid, projectleiding en een resultaatsverplichting.

De voordelen van Workforce Transformation op een rij
•
•
•
•

Inzicht in de capaciteiten van uw medewerkers.
Blijvende aansluiting van de IT-afdeling(en) op de business en IT-standaarden.
Besparen door kosteneffectieve ontwikkeling van uw medewerkers.
Volledige begeleiding, van behoefte tot resultaat.

Meer weten?
030 689 66 00
csopl.nl@capgemini.com

Voor meer informatie:
Capgemini Academy
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
Tel. 030 689 66 00
csopl.nl@capgemini.com
www.academy.capgemini.nl

Over Capgemini Academy

Capgemini Academy is onderdeel van Capgemini. We kunnen steunen op de ervaring van 140.000
IT-professionals wereldwijd:
• Capgemini Academy is een van de grootste IT-opleiders van de Benelux en is wereldwijd actief.
• We bieden opleidingen aan ruim 12.000 cursisten per jaar.
• Gemiddelde evaluatiecijfer: 8,1. Onze trainers komen uit de praktijk. Ze zijn daarnaast didactisch
gecertificeerd.
• We bedienen klanten wereldwijd, 10% is buiten de Benelux.
• We streven naar het minimaliseren van papiergebruik. Onze opleidingsmaterialen zijn grotendeels digitaal.
• We vinden het belangrijk om ook een maatschappelijke bijdrage te leveren. Een bijdrage die een relatie
heeft met leren. Een voorbeeld: we steunen Coach4You (http://www.coach4you.org/).
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De business is steeds meer afhankelijk van IT. Dus stelt de business steeds hogere eisen aan de IT-afdeling.
Het moet sneller, goedkoper, flexibeler, veiliger en moderner. Ontwikkeling is voor IT-professionals cruciaal.
Maar hoe? Waarheen? Wat is haalbaar? Capgemini Academy is er om u te helpen met het oplossen van deze
vraagstukken. Wij kijken scherp naar wat een IT-professional van morgen nodig heeft en wat hem flexibel
inzetbaar maakt. Daarnaast ontwikkelen we de opleidingen en leermiddelen om die behoefte in te vullen.

