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Organisaties bereiken meer met minder dankzij
IT Workforce Transformation

IT Workforce Transformation: het integrale 
verbeterprogramma

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.

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 ver-
hoogt 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. 



De voordelen van Workforce Transformation 
op een rij

Workforce Transformation elementen:

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.

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.



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.
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Voor meer informatie:
Capgemini Academy
Reykjavikplein 1
3543 KA Utrecht
Tel. 030 689 66 00
academy@capgemini.com
academy.capgemini.nl


