
Application Lifecycle Services in a Box

the way we see itApplication Services

Meer
met 

minder



Onderzoek leert dat een ICT-afdeling gemiddeld 71% besteedt aan beheer en onderhoud en dus 
maar 29% aan innovatie. Met de Application Lifecycle Services in a Box van Capgemini helpen 
wij deze balans terug te brengen naar een gewenste 50/50, waardoor de snelheid van applicatie-
ontwikkeling toeneemt en een veel groter deel van het budget kan worden besteed aan innovatie 
en kwaliteit.

Auteur:

Co van Leeuwen MBA RM 
Principal Consultant Strategy & Transformation Application Lifecycle Services
E-mail: co.van.leeuwen@capgemini.com
Tel. 06 2952 7660

Application Lifecycle Services in a Box



Inhoud

1  Managementsamenvatting  02

2   Wat zien we vandaag in de praktijk op het vlak van kostenreductie? 04

3   Complicerende factoren voor de besturing van ICT  05

4   Tapsgewijze groei van de ICT-afdeling 06

5   Application Lifecycle Services in a Box 08

6   Anders denken, anders doen 10

7   Op weg naar een nieuwe manier van uitbesteden 11



ICT-afdelingen staan voor de uitdaging om de doelstellingen 
van hun organisaties optimaal te ondersteunen door de slag-
kracht en efficiency te versterken. Ze doen dit door het ge-
bruik van informatie in de bedrijfsprocessen te automatiseren, 
te borgen, te verbeteren en te ontsluiten. In de afgelopen 
decennia is dan ook heel veel van deze bedrijfsinformatie 
gestopt - en verstopt - in de software. En nog altijd zijn er veel 
verbeteringen mogelijk, maar het ontbreekt steeds vaker aan 
de juiste middelen. 

Legacy-applicaties 
Inmiddels bestaat het applicatielandschap bij veel organisaties 
uit honderden, zo niet duizenden applicaties en neemt de 
complexiteit ervan toe. Het landschap omvat een grote 
diversiteit aan maatwerkapplicaties, oude en nieuwe talen, 
standaardpakketten in eigen beheer of uit de cloud, al dan 
niet met elkaar of met externe applicaties verbonden voor 
data-uitwisseling. De oudere applicaties, ook wel ‘legacy’- 
applicaties genoemd, passen vaak niet zonder meer in de 
nieuwe architectuur. De software is technologisch aan het 
verouderen en gegeven de snelle ontwikkelingen in de 
maatschappij ook functioneel achterop aan het raken. Maar 
de informatie die in het landschap zit, is nog zeer relevant. 
Weliswaar is het landschap versnipperd, maar ook waardevol 
en boordevol kennis over hoe de organisatie functioneert en 
behoort te functioneren. 

Hoe maak je kosten vrij voor innovatie?
In het operationeel houden van dit landschap en de onder-
liggende infrastructuur zitten dan ook de meeste kosten. 
Volgens Gartner gaat ongeveer 71% van alle ICT-kosten naar 
beheer, waar dit gezien de noodzaak tot groei en innovatie 
van de business eerder rond de 50% zou moeten liggen. De 
complexiteit neemt echter toe, de kosten blijven stijgen en het 
managementrisico wordt daarmee navenant groter. En hier 
raken we het kernprobleem. Hoe verlaag je enerzijds de 
kosten en realiseer je anderzijds echte toegevoegde waarde 
van de ICT-afdeling door het vrijgekomen budget aan te 
wenden om de business snel en effectief te ondersteunen met 
nieuwe of innovatieve oplossingen? Daar gaat het eigenlijk om.

1 Managementsamenvatting

De oplossing voor een 

terugkerend dilemma: 

kostenbeheersing 

versus innovatie 
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Transitie naar ALS in a Box

End-to-end Application Lifecycle Services
Om deze complexiteit snel en adequaat het hoofd te bieden, 
is het integraal uitbesteden van een goede, end-to-end 
Application Lifecycle Services-dienstverlening de oplossing. 
Dus door de volledige applicatieve ICT-functies, ontwikkeling, 
beheer én onderhoud in één hand te leggen. Dit biedt 
uiteindelijk de beste consistentie van de dienstverlening, 
hetgeen tot een betere kwaliteit, lagere kosten en minder 
risico leidt. Optioneel kan dan de keuze gemaakt worden om 
per functioneel businessdomein - de groep aan applicaties 
die een kernproces ondersteunen - voor een andere service 
provider te kiezen om desgewenst het risico van 
afhankelijkheid te verkleinen. 

Aanvullend is het zaak om naar het doel te kijken dat de 
applicatie dient en de best passende oplossing - geïndus-
trialiseerd delivery model - te selecteren. Daarom heeft 
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Capgemini zijn praktijkervaringen in applicatiebeheer vertaald 
naar drie efficiënte, kant-en-klare beheeroplossingen op basis 
van industriële modellen: Farms, Factories en Service Centers. 
Elk industrieel model wordt geleverd in twee varianten. Met de 
twee Farms bieden we een hoogwaardig geïndustrialiseerde 
aanpak voor kostenefficiënt beheer van applicaties met een 
beperkte dynamiek en een beperkte hoeveelheid wijzigingen. 
In de twee Factories bieden we aanvullend de flexibiliteit en 
snelheid om de organisatie te voorzien van nieuwe of verbe-
terde functionaliteit voor applicaties die een hoge dynamiek 
van vernieuwing kennen. En in de twee Service Centers is de 
oplossing gericht op integrale innovatie en groei van (een deel 
van) het applicatielandschap inclusief het beheer en onder-
houd. Elke oplossing is het antwoord op een specifieke ICT-  
behoefte vanuit de bedrijfsvoering en kent haar eigen gover- 
nance, kernrollen, prijsstelling en risicoprofiel.

Met Application Lifecycle Services in a Box is Capgemini in 
staat om de balans in uw ICT-budget terug te brengen naar 
een gewenste 50/50 verhouding, waardoor de snelheid van 
applicatieontwikkeling toeneemt en een veel groter deel van 
het budget kan worden besteed aan innovatie en kwaliteit.
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Volgens Gartner wordt meer dan zeventig procent van het 
ICT-budget aangewend voor het in stand houden van het hui-
dige landschap. Daarom is er te weinig financiële ruimte voor 
innovatie en daarbij worden ICT-afdelingen continu gestuurd 
op het verlagen van de kosten. In de afgelopen jaren is dat 
vooral gerealiseerd door het aanscherpen van de inkoop- 
contracten, verlagen van de faalkosten, saneren van de pro-
jectenkalender, schrappen uit de wensenlijst voor nieuwe 
functionaliteit, uitstellen van noodzakelijk onderhoud, verbete-
ren van de kwaliteit van de operatie, et cetera. Inmiddels is  
het instrumentarium zich wel aan het verleggen naar meer 
structurele oplossingen voor het aanpakken van kosten.  
De belangrijkste noemen we hieronder.

Pace layering
Een van de structurele mogelijkheden om kosten te verlagen, 
is het aanbrengen van de juiste architectuur op basis van pace 
layering (Gartner). Pace layering houdt in dat het landschap 
onderverdeeld wordt in drie lagen: een laag voor de belang-
rijkste core-functies (systems of records), een laag voor diffe-
rentiërende processen (systems of differentiation) en een laag 
voor nieuwe experimentele processen (system of innovations). 
De applicaties in elk van deze categorieën kennen een ver-
schillend operationeel model met bijbehorende kosten- 
patronen.

Governance
Enkele jaren geleden vroeg governance nog veel aandacht. De 
faalkosten en de vertraging die ontstonden doordat dit niet op 
orde was, waren aanzienlijk. Inmiddels weet elke ICT-afdeling 
hoe belangrijk dit is. Desondanks ontwikkelt de kwaliteit van 
bijvoorbeeld informatiemanagement - de vraag formulering 
vanuit de business - zich maar langzaam. Het huidige niveau 
van de vraagketen is al aan de dunne kant in vergelijking tot 
de huidige manier van dienstverlening. Maar zodra de kwaliteit 
en de snelheid van de IT-dienstverlening een sprong maken, 
zitten we direct in de problemen.

Cloud
Een kostenmaatregel die zeer actueel is, is de infrastructuur 
naar de cloud te brengen. Ook worden applicaties steeds 
meer rechtstreeks vanuit de cloud ingekocht en de onderlig-
gende infrastructuur wordt steeds vaker vanuit een shared 
omgeving beschikbaar gesteld. Capgemini biedt zijn eigen 
cloud-omgeving aan voor complexe landschappen SkySight 
en de eerste businesscases laten een interessante besparing 

zien van 30 tot 40%. Maar vandaag de dag praten we er voor-
al veel over en is slechts een klein deel van de ICT-afdelingen 
echt bezig met activiteiten op dit vlak. Veel groter is nog de 
uitdaging als de business zelf software uit de muur gaat inko-
pen om snel een oplossing te krijgen en de ICT-afdeling dit 
vervolgens met andere applicaties mag integreren en vervol-
gens beheren.

Modernisering
Ook modernisering wordt toegepast om de waarde van de 
bestaande applicaties te verhogen. Een applicatie kan functio-
neel nog van prima kwaliteit zijn terwijl deze technisch achter-
haald is. Door de techniek te vernieuwen kan de applicatie 
weer een lange tijd mee. Verschillende aanpakken zijn hierbij 
mogelijk: taalmigratie, replatforming, saneren, consolideren, 
verbeteren,... maar echt vaak doen we dit nog niet. Sterker 
nog, het achterstallig onderhoud lijkt juist toe te nemen. Door 
moderniseren wordt vooral de levensduur van de applicatie 
verlengd. Wellicht is de businesscase hiervoor onvoldoende. 
Of we denken nog te veel vanuit een - veel duurdere - voor-
keursoplossing voor vervanging van de applicatie. 

Rationalisatie
Rationalisatie staat momenteel met stip bovenaan. Steeds 
meer onderkennen organisaties dat een deel van hun primaire 
processen geen onderscheidende marktpositie opleveren -  
ze verkopen er niets extra’s door - terwijl ze wel vaak  
meerdere keren en steeds net op een iets andere manier in de 
operatie worden uitgevoerd. Met als gevolg een meervoudige 
uitvoering van de ondersteunende applicaties en navenant 
veel hogere kosten voor processen die vooral gekenmerkt 
moeten worden door operational excellence. Als deze stan-
daardisatie - na een zorgvuldige assessment - vanuit de busi-
ness wordt aangestuurd kan door consolidatie, vervanging of 
uitzetten van de applicatie(s) succesvol rationalisatie worden 
toegepast. Het vertrekpunt voor rationalisatie is vaak de tech-
niek. Echter als het sec een ICT-actie blijft, komt rationalisatie 
doorgaans maar moeizaam of geheel niet van de grond. 

Al deze aanpakken zijn op zichzelf goed, maar leiden nog niet 
tot een snelle sprong voorwaarts van de geleverde waarde 
door de ICT-afdeling. 

2 Wat zien we vandaag in de praktijk op  
 het vlak van kostenreductie?
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Ondertussen stapelen de uitdagingen van de CIO zich verder 
op. De bedrijfsvoerders gaan zich steeds meer inhoudelijk 
bezig houden met ICT en zijn klanten geworden die veel snel-
ler moeten worden bediend. De eigen medewerkers op de 
ICT-afdeling zijn aan het verouderen en de aanwas van nieuw 
talent is niet eenvoudig te realiseren. De complexiteit van het 
applicatielandschap maakt het moeilijk om snel nieuwe func-
tionaliteit te bieden voor bijvoorbeeld de uitvoering van een 
nieuwe wet. Daarbij wordt het beschikbare budget keer op 
keer met de kaasschaaf teruggesnoeid. Het gevolg is dat de 
invulling van de ICT-functie zeer complex en onoverzichtelijk 
aan het worden is. Een transformatie is nodig om dit te door-
breken.

Niets doen is zeker geen optie
Het applicatielandschap heeft namelijk wat bijzondere eigen-
aardigheden die tot continue verwatering van de kwaliteit lei-
den en daarmee tot verhoging van de kosten, als er geen 
actieve bijsturing plaatsvindt. 

Allereerst blijft het landschap groeien. Er komen steeds meer 
applicaties bij en de laatste jaren neemt de business in veel 
organisaties ook steeds meer het initiatief om zelfstandig nieuwe 
oplossingen te implementeren. Het effect van deze groei is 
fragmentatie en inconsistentie, welke leiden tot gebrek aan 
integratie en kwaliteit. De kwaliteit wordt steeds minder op een 
drietal niveaus: de kwaliteit van de samenhang in het applica-
tielandschap, de onderhoudbaarheid van de individuele appli-
caties en de data-integriteit ten gevolge van het versnipperen 
van de databronnen. Het gevolg is dat steeds meer geld nodig 
is om het onderhoud en doorontwikkeling te bekostigen.

Het veranderende landschap vraagt bovendien om nieuwe 
vaardigheden en competenties. Als professionals niet voortdu-
rend worden bijgeschoold, wordt de zaag bot en zal het werk 
steeds slechter worden van kwaliteit en de werkzaamheden 
meer tijd in beslag gaan nemen. 

Tot slot kan nog een ander bijzonder fenomeen worden ge-
observeerd, namelijk de autonome groei van het manage-
ment. Zonder actieve bijsturing zal het aantal ‘Chiefs’ blijven 
stijgen ten opzichte van het aantal ‘Indians’. Het effect hiervan 
is dat het stakeholder-landschap groeit, de complexiteit in de 
besturing toeneemt en juist daardoor de doorlooptijden en 
kosten stijgen. Soms is ‘less’ gelijk aan ‘more’. 

Gefragmenteerd sourcen versterkt de problematiek
Om aan de juiste mensen en kwaliteit te komen, huren veel 
organisaties deskundigheid in van professionele ICT-dienst-
verleners of ZZP-ers. Dit kan op verschillende manieren. Een 
eerste manier is het aantrekken van individuele professionals 
die deelnemen in de operatie van de klant en samen met aan-
wezige medewerkers zorgen dat de taak wordt volbracht. Het 
voordeel is de flexibele inzet van deze professionals en de 
mogelijkheid om hen voor allerlei specifieke kennis in te huren. 
Het nadeel is echter dat de output-oriëntatie laag is - want de 
individuele professional is vooral gebaat bij continuïteit van zijn 
inzet - en de kwaliteit van de ICT-processen wordt er niet 
beter door. 

Een tweede manier is uitbesteding van losse ICT-services.  
Het applicatielandschap wordt dan verkaveld en per ‘hori- 
zontale’ service - architectuur, design, bouwen of beheren -  
worden een of meerdere service providers geselecteerd.  
De voorwaarde hiervan en het voordeel voor de eigen ICT-
afdeling is dat ze regie strak in eigen handen houdt, tenzij deze 
regie zelf door inhuur is ingevuld. Maar de complexiteit om tot 
een goede end-to-end dienstverlening te komen is nog steeds 
moeilijk. De consistentie van de dienstverlening is wisselend 
en tussen de verschillende service providers ontstaan over-
drachtsituaties die onnodig geld kunnen kosten en tot onnodige 
risico’s leiden. 

Beide manieren van sourcen leiden nog niet tot een adequate 
oplossing maar vaak tot fragmentatie van de dienstverlening 
en/of suboptimalisatie in de kwaliteit. 

Sturing geven aan de ICT-functie is complex 
geworden
De complexiteit van de besturing door de CIO neemt dan ook 
hand over hand toe. Kosten moeten worden verlaagd en de 
operatie verbeterd. De bedrijfsvoering moet sneller voorzien 
worden van nieuwe functionaliteit. Dat kan vaak niet zo maar 
meer vanuit de capex worden gefinancierd. Het talent dat het 
verschil moet maken, is of wordt schaars. En wanneer maken 
we nu echt het verschil met ICT-gedreven innovaties voor de 
business? Wat is de aanpak van de complexe paradigma om 
dit te doorbreken? 

3 Complicerende factoren voor de  
 besturing van ICT
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De verleiding is groot om snel met ICT door te pakken en 
mooie innovaties voor de business te realiseren. Die ambitie is 
goed, maar de aanpak dient wel zorgvuldig opgebouwd en 
onderbouwd te worden. Echter, in de meeste situaties moet 
de ICT-afdeling het juist steeds met minder budget gaan doen 
en wordt ze door de business niet herkend als een echte part-
ner die aanschuift aan de bestuurstafel. 

Operational excellence is de eerste van drie  
stappen
Een essentiële eerste stap is om de operatie zodanig te pro-
fessionaliseren dat de optimaal gewenste situatie ontstaat van 
‘goede kwaliteit tegen lage prijs’ op het juiste moment. Dit is 
overigens geen eenvoudige stap - die ook een lange adem 
nodig heeft - gericht op het continu standaardiseren en verbe-
teren van de manier van werken. Toch is deze stap essentieel. 
Niet alleen om de operationele kosten onder controle te krijgen 
en te verlagen, maar ook als bewijsvoering dat de eigen zaken 
goed op orde zijn om zo het vertrouwen van de interne 
opdrachtgevers te winnen.

Als dit is bereikt, wordt de managementaandacht verlegd naar 
het borgen van een adequate en snelle ondersteuning van de 
business met nieuwe functionaliteit. Door de business continu 
goed en vooral snel van dienst te zijn, zal de ICT-afdeling beter 
op de kaart komen. Ondertussen mag de aandacht voor het 
continu verbeteren van de operational excellence niet verslap-
pen. Door dit steeds consistent en betrouwbaar waar te maken, 
ontstaat acceptatie van de business en kan ICT met voorstel-
len komen om de bedrijfsvoering te verbeteren op basis van 
nieuwe technologie; het waar maken van de belofte van Digital 
Transformation (zie onderzoek van MIT & Capgemini). 

Op basis van deze stapsgewijze aanpak ontstaat een steeds 
sterker functionerende ICT-afdeling die steeds meer waarde 
gaat bieden. Door continu de kernkwaliteiten van de verschil-
lende fases te versterken, ontstaat de ruimte waar de echte 
bijdrage van ICT kan worden gerealiseerd. De aandacht van 
de CIO moet dus niet alleen gaan naar wat het kostenniveau  
is in de benchmark met zijn peers, maar hij moet ook kijken 
naar waar hij staat op het vlak van standaardisatie, kwaliteit 
van processen en snelheid van het leveren van diensten en 
innovatie.

4 Stapsgewijze groei van de ICT-afdeling
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Transformatie van de ICT-functie
Het verbeteren van de ICT-functie vraagt dus om een gedegen 
aanpak in drie stappen. Alvorens te beginnen, is duidelijk inzicht 
in de beginsituatie nodig. Vervolgens moet worden bepaald wat  
het gewenste einddoel is en dient er een roadmap gedefinieerd 
te worden om dat doel te halen. De meest bepalende factor 
hierbij is de leiderschapsambitie van de CIO. De tweede stap 
is het fit maken van de ICT-afdeling en te zorgen dat de juiste 
mensen aan boord zijn. Afhankelijk van de ambitie kan het hier 
gaan om lean deskundigheid, kennis van agility, kennis van 
bedrijfsprocessen, relatiemanagement met stakeholders, enter- 
prise architectuur, kennis van de waardeketen en het bieden 
van business transformatie. Uiteindelijk gaat het om de samen- 
hang die wordt gerealiseerd in het leveren van deze losse 
diensten. De derde stap die genomen moet worden, is het 
aanbrengen van de juiste structuur, governance en dialoog 
met de business, passend bij het niveau van dienstverlening. 

Pas als de CIO een echt ‘high performance’-team kan creëren, 
zal het beste resultaat worden bereikt. Zo’n team is sterk doel-
gericht, beschikt over de juiste vaardigheden, heeft een uni-
form gebruik van processen, is sterk in communicatie, kosten-
effectief en kent een sterke cohesie. En de beste teams worden 
gevormd als ze continu onder druk staan om goed te leveren. 
Pas dan ontstaan de echte topprestaties. Dat is ook een van 
de redenen dat de teams van service providers een zeer aan-
trekkelijk sourcings-alternatief zijn; ze spelen elke dag in de 
Champions League. Het niveau van hun spel komt tot uiting  
in de prijs en kwaliteit van hun diensten. En deze prijs en  
kwaliteit is precies de ruimte die nodig is om het spanningsveld 
tussen kostenbeheersing en innovatiedrang te doorbreken.

Service providers bieden dus een snelle weg naar de oplossing 
om de transformatie van de ICT-afdeling te realiseren en de 
ICT-complexiteit te simplificeren.
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In het licht van voornoemde uitdagingen stellen organisaties 
Capgemini regelmatig de vraag of hun applicatiebeheer niet 
efficiënter kan. Ook zij willen sneller inspelen op nieuwe vragen 
van de business en de organisatie beter ondersteunen met 
behulp van ICT. En dat kan ook. Juist met het oog op de toe-
nemende complexiteit heeft Capgemini nieuwe managed ser-
vices ontwikkeld die aansluiten op de ICT-behoefte vanuit de 
bedrijfsvoering. We hebben daarvoor onze (global) best practi-
ces in applicatiebeheer vertaald naar efficiënte, kant-en-klare 
beheeroplossingen op basis van industriële modellen.  

Van klantspecifiek naar standaard
Anders dan tot nu toe gebruikelijk was, gaan we daarbij uit van 
de Capgemini standaard voor methoden, technieken en tools 
in plaats van klantspecifieke varianten. Immers, applicatie-
management is geen nieuw vakgebied maar een domein waar 
sinds jaar en dag de processen en methoden als ITIL en ASL 
zijn uitontwikkeld. Onze ervaringen wijzen dan ook uit dat 
klanten heel goed uit de voeten kunnen met een goede stan-
daard beheeroplossing. Capgemini biedt deze. Drie industriële 
modellen - elk in twee versies - leveren aanzienlijke besparingen 
op de beheerkosten, bieden sneller nieuwe functionaliteit en 
realiseren aantoonbare meerwaarde voor de business. 
Capgemini bereikt dat door vereenvoudiging en standaardisa-
tie, waardoor minder professionals meer applicaties proactief 
beheren. Daarbij vormt in sommige modellen het doorontwik-
kelen op basis van een roadmap een geïntegreerd onderdeel. 
Desgewenst brengen we ook onze global expertise in om te 
duiden welke functionele vernieuwingen het beste werken voor  
uw organisatie. Elk model dient een ander doel, wordt anders 
bestuurd en kent haar eigen governance, key resources, risi-
coprofiel en prijsniveau.

En wil de ICT-afdeling maximaal ontzorgd worden om zich 
optimaal op de toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering 
te kunnen richten, dan kan Capgemini zelfs het complete appli- 
catieportfolio, of een deel daarvan, in beheer en onderhoud 
nemen. In dat geval wordt per applicatie bekeken wat de doel-
stellingen ermee zijn en welke ‘kant-en-klare’ oplossing daar 
het best op aansluit. Ook wordt pragmatisch gekeken naar 
mogelijkheden voor opschoning en ontdubbeling om ook zo 
direct kosten te besparen. Is een transformatie van het land-
schap nodig, dan zal op basis van een hypothese een analyse 
worden uitgevoerd die resulteert in een business case en 
roadmap. 

Welke combinatie van doelen er ook wordt gekozen, het gaat 
altijd om kostenefficiënte standaard beheerdiensten op basis 
van onze CMMi level 3 processen en door onze ervaren pro-
fessionals. Naar keuze aangevuld met proactieve services om 
de applicaties actueel, slagvaardig en flexibel houden. We 
noemen dit Application Lifecycle Services in a Box.

Managed services passend bij de groei van de 
ICT-functie
Application Lifecycle Services in a Box bestaat uit drie niveaus 
van dienstverlening. Deze drie sluiten aan op de ontwikkelings-
fase van de ICT-afdeling en bieden elk een stap voorwaarts in 
het realiseren van de bijdrage aan de business op basis van IT. 
Het eerste niveau is gericht op een operational excellence in 
beheer van de applicatie(s). Capgemini noemt dit de Farm.  
Het tweede niveau is gericht op het snel bieden van aanvul-
lende functionaliteit op de beheercomponent. Dit niveau noe-
men we de Factory. En tot slot kan hieraan best practices en 
ondersteunende services worden toegevoegd om de bestu-
ring van de ICT-functie te versterken en het businessproces 
en/of business te verbeteren. Dit niveau van dienstverlening 
heet het Service Center. Per niveau zijn er twee varianten, 
zodat er uiteindelijk zes managed services zijn. 

5 Application Lifecycle Services in a Box
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Op basis van deze zes managed services van Application 
Lifecycle Services in a Box kan de klant eenvoudig kiezen 
welke serviceniveau het beste past bij zijn situatie en bij de 
doelstellingen die hij met de applicatie heeft. De zes managed 
services zijn: 

•	 Special	Farm	 
De Special Farm is de instapservice van Capgemini Appli-
cation Lifecycle Services. In deze Farm beheren we appli-
caties proactief en conform de specificaties van de klant. 
Beheer op maat dus. De Special Farm is vooral gericht op 
robuuste applicaties - meestal systems of records - die een 
wisselende kwaliteit hebben en vaker ontwikkeld zijn met 
wat oudere technologieën. Deze vorm van beheer is primair 
gericht op stabiliteit en continuïteit. Desge-wenst verzorgt 
Capgemini ook incidentele aanpassingen. 

•	Multi	Client	Farm	 
De Multi Client Farm vormt het geïndustrialiseerde en ge-
standaardiseerde fundament van Capgemini’s Application 
Lifecycle Services in a Box. In deze Farm beheren we pro-
actief min of meer identieke applicaties van verschillende 
klanten. We doen dat op basis van wereldwijde, gestandaar-
diseerde best practices, waardoor onze professionals ver-
schillende applicaties tegelijk onder hun hoede kunnen 
nemen. Een groot voordeel van de Multi Client Farm is dat 
we ervaringen en best practices, opgedaan bij een bepaal-
de klant uit deze farm, ook meteen kunnen toepassen voor 
anderen. Ze worden immers door hetzelfde team bediend. 
Deze aanpak maakt het voor de klant en voor Capgemini 
dus een stuk efficiënter. Daarom kunnen we deze dienst 
aanbieden tegen lage kosten en terwijl tegelijk de kwaliteit 
omhoog gaat.

•	 Agile	Factory	 
In de Agile Factory ondersteunt een DEV/OPS team 
(gecombineerde development & operations team) de klant-
organisatie met het zeer snel (door-) ontwikkelen en beheren 
van hoogdynamische applicaties - bijvoorbeeld voor systems 
of innovation. We hanteren daarbij een praktische, iteratieve 
aanpak, gericht op samenwerking en een snel resultaat. Op 
basis van een aantal ‘sprints’ ontstaat zo een eerste of ver-
nieuwde applicatie, klaar voor direct gebruik in de bedrijfs-
voering. Aan de hand van praktijkervaringen wordt deze 
applicatie vervolgens doorontwikkeld terwijl het team ook 
zorg draagt voor het beheer en onderhoud.

•	Waterfall	Factory  
In de Waterfall Factory richt een gespecialiseerd team van 
Capgemini zich op het snel, efficiënt en voorspelbaar door-
ontwikkelen van de applicaties - meestal de systems of 
innovation of systems of differentiation - als aanvulling op 
het beheer en onderhoud van deze applicaties in de Multi 
Client Farm. De doorontwikkeling kan gaan om het toevoe-
gen en wijzigen van functionaliteit, het verwijderen van 
maatwerkelementen, modernisering, rationalisatie, vervan-
ging en innovatie.  

•	 Service	Center	 
Vanuit het Service Center biedt een team van Capgemini 
professionele ondersteuning en advies rond een specifiek 
businessproces. Op basis van best practices wordt een 
roadmap voorgesteld voor de doorontwikkeling van dit pro-
ces. Vervolgens verzorgt het team de juiste samenstelling en 
inhoud van een aan het proces gelieerde en geïntegreerde 
groep applicaties - vooral systems of differentiation - aange-
vuld met beheer en onderhoud. Voor de uitvoering wordt de 
‘best value’-oplossing samengesteld, bijvoorbeeld met 
cloud oplossingen of oplossingen van derden.  

•	 Integrated	Service	Center  
Het Integrated Service Center is de laatste en allesomvat-
tende dienstverlening van Capgemini Application Lifecycle 
Services. In het Integrated Service Center richt een klein,  
op uw organisatie afgestemd kernteam zich samen met  
de klant op het continu en stapsgewijs ontwikkelen van het 
applicatielandschap of een deel daarvan, inclusief de exe-
cutie. Het doel van het Integrated Service Center is om op 
basis van co-sourcing en outsourcing de kosten van ICT  
te verlagen, de waarde van ICT voor de bedrijfsvoering te 
maximaliseren en de klant daarbij in hoge mate te ontzorgen.
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Tot nu toe was het denken van service providers sterk gericht 
op de uitvoering van de noodzakelijke applicatie services 
conform de specificaties van de ICT-afdeling. Service Providers 
pasten doorgaans hun werkwijze hierop aan, maar een echt 
optimale operational excellence - de eerste stap in het verster-
ken van de ICT-functie - werd hiermee niet echt verkregen. 
Met Application Lifecycle Services in a Box doorbreekt  
Capgemini de conventies op basis van radicaal anders den-
ken:

•	Onze	aanpak	is	gebaseerd	op	leiderschap	en	een	visie	hoe	
je ‘op de maan komt’. Er zijn drie logische stappen om deze 
waarde te vergroten in plaats van ‘gefragmenteerd denken 
en alles tegelijk’.

•	Centraal	staat	hierbij	de	vraag	wat	de	waarde	van	de	appli-
catie is voor de business, niet de technologie.

•	 In	essentie	gaan	we	hier	van	‘through	put’	denken	naar	
‘output’ denken: denken in doelstellingen per applicatie in 
plaats van doelstellingen per (deel)service.

•	De	werkwijze	van	de	Farms	en	Factories	zijn	in	hoge	mate	
gestandaardiseerd op basis van industriestandaarden als 
ASL, BiSL en Capgemini’s best practices in plaats van veel 
wisselende aanpakken vanwege telkens andere klantspe-
cifieke proceseisen. Hierdoor kan Capgemini de operatio-
nal excellence veel scherper krijgen, wat resulteert in betere 
kwaliteit en aanzienlijk lagere kosten (Capgemini Nederland 
is op weg naar CMMi level 5).

•	Het	succes	van	de	verschillende	modellen	zit	niet	in	onze	
global delivery. Vanzelfsprekend standaardiseert 
Capgemini haar werkwijze in alle landen om consistentie 
en best value te kunnen bieden, maar de echte waarde 
van de dienstverlening zit in de ‘local presence’ voor een 
goede dialoog met de klant.

•	De	gestandaardiseerde	werkwijze	betekent	overigens	ook	
dat de lokale Capgemini organisaties “gespiegeld” zijn met 
de operaties in lage lonen landen. Dit geldt ook voor de agile 
factories. Hierdoor kan altijd de optimale combinatie voor 
offshore, nearshore en onshore worden geboden met be-
houd van kennis van de bedrijfsvoering van de klant, het 
applicatielandschap en voor het merendeel van de techno-
logieën.

•	 Elk	model	heeft	een	duidelijke	doelstelling	en	maakt	de	
wederzijdse - interne en externe - verwachtingen over wat 
het wel doet en niet doet zeer helder. Dat vergroot de kans 
op volle tevredenheid aan klantzijde.

•	We	bieden	een	bewezen	transitieplan	om	de	risico’s	van	de	
transitie naar Capgemini te beperken en de vraagzijde goed 
te laten aansluiten op de ingangen van onze gestandaardi-
seerde fabriek.

•	De	afgesproken	performance	varieert	per	pakket	en	de	
rapportage hierover is volstrekt transparant en nearly real-
time. Daarbij maken we zichtbaar wat de impact is op het 
standaard bedrijfsproces, zodat we waar nodig gericht en 
met de juiste urgentie kunnen ingrijpen.

•	We	gaan	commitment	aan	op	het	resultaat	en	bieden	onze	
diensten hoofdzakelijk aan op basis van een vaste prijs per 
eenheid. Voor een programmamanager of servicemanager 
van de ICT-afdeling betekent dit meer zekerheid over tijd 
en geld, en dus minder risico’s.

•	 Verandert	de	situatie	bij	de	klant,	dan	verandert	Capgemini	
het contract op basis van een win-winbenadering mee.  
Vanzelfsprekend.

6 Anders denken, anders doen
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Een strategie om van de huidige situatie naar de gewenste situ-
atie te komen, laat zich makkelijker opschrijven dan realiseren. 
De verwachtingen van Gartner voor de markt van applicatie 
management zijn helder: “de voorsprong in het leveren van kos-
tenvoordelen en andere waarde-aspecten die de service provi-
ders hebben opgebouwd, is zo aanzienlijk dat dit juist zal leiden 
tot een nieuwe wave van full outsourcing. De verwachting is wel 
dat organisaties hierbij selectief gaan kiezen voor een partner-
ship met enkele service providers. 

Wat is uw verbeterpotentieel?
Op basis van een quick assessment stelt Capgemini vast wat 
het verbeterpotentieel is en hoe de uitdagingen van de CIO kun-
nen worden opgelost. Zo nodig wordt een volledige landschaps- 
analyse uitgevoerd door middel van een Applicatie Portfolio 
Assessment met behulp van een geautomatiseerde tool waarin 
de benchmark cijfers van Capgemini zitten. De bevindingen wor-
den zo afgezet tegen de werkwijze volgens de standaard delivery 
modellen van Capgemini. Dit leidt tot een gekwantificeerd be-
sparingspotentieel, hetgeen in de praktijk gemiddeld 30% is ten 
opzichte van de baseline - het zelf doen - maar we hebben ook 
uitschieters gevonden van meer dan 50%. Ondertussen worden  
tijdens de analyse de mogelijkheden voor rationalisatie geduid 
en applicaties geclassificeerd die vanuit de cloud leverbaar zijn. 

Als de analyse en het commerciële aanbod vervolgens leidt tot 
een overeenstemming, wordt de operatie in gang gezet. De eer-
ste stap hierbij is transitie van de applicaties naar Capgemini. De  
transitie heeft als doel om zonder disruptie van de bedrijfsvoe-
ring de basis te leggen voor de geduide ICT-verbeteringen. Op 
basis van ervaringen uit het verleden denken sommige klanten 
dat dit nog steeds een groot risico is, maar inmiddels heeft 
Capgemini een uitgebreid trackrecord opgebouwd van succes-
volle transities. Krachtig programmamanagement is hiervoor de 

7 Op weg naar een nieuwe manier van  
 uitbesteden

basis, met daarbij veel aandacht voor het borgen van de klant-
specifieke kennis, training van medewerkers die overkomen op 
de standaard van Capgemini en goed changemanagement van 
de betrokkenen in de ICT-operatie.

Afgewogen services voor de applicaties
Tijdens de applicatieportfolio assessment is tegelijkertijd per 
applicatie in beeld gebracht welk industrieel delivery model het 
meest passend is ter ondersteuning van de gewenste dooront-
wikkeling. Tijdens de transitie worden de applicaties onderge-
bracht in dit delivery model. Hierbij wordt ook gekeken naar de 
borging van de juiste besturing en governance.
Na de transitie worden twee sporen uitgezet. Het eerste spoor 
heeft betrekking op het verbeteren van de processen in de ope-
ratie door middel van Lean initiatieven. Een concreet voorbeeld 
hiervan is de Failure Mode Analysis waarbij proactief geacteerd 
wordt om het aantal incidenten te verlagen. Het tweede spoor 
is gericht op de benodigde doorontwikkeling van de applicaties 
door middel van Continuous Improvements. Dit kan betrekking 
hebben op de kwaliteit van de applicaties, maar ook op moder-
nisering en rationalisering. Tegelijkertijd wordt hierbij gestart met 
de Factories - soms zelfs al tijdens de transitie - om de functio-
naliteit van de applicaties stapsgewijs te verbeteren en de waar-
de voor de organisatie te verhogen. Tot slot wordt de planmati-
ge verbetercyclus opgestart om op zowel operationeel als tac-
tisch niveau de verbeteringen en innovaties aan te gaan sturen.

Uitbesteding is voor veel ondernemingen nog steeds een heikel 
punt. Er zijn zorgen over continuïteit, toenemende kosten, 
afwentelen van risico’s en gebrek aan transparantie. Juist op 
deze elementen heeft Capgemini met Application Lifecycle 
Services in a Box een nieuwe norm gezet: meer bereiken met 
minder. 
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Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen in 44 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 10.3 miljard euro. 

Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte 
business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. 

Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business 
ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde 
leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via  

www.nl.capgemini.com 
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini.

®®

Capgemini Nederland B.V.
Postbus  2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. +31 30 689 00 00

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright © 2014 Capgemini.
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.
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