
in samenwerking met

Capgemini ontwikkelt officiële website ‘Grand Départ’ 
Tour de France Utrecht

Grote tijdsdruk 
Het project startte onder grote tijdsdruk. Vier weken voor de officiële mededeling 
van de Tour-organisatie, dat de Grand Départ zou plaatsvinden in Utrecht, kon pas 
worden gestart met het ontwerp en de bouw van de website. Op 28 november 2013 
moest de website al klaar zijn. De keuze voor een agile aanpak lag dus voor de hand. 
Doel van de site is informatieverstrekking, bijvoorbeeld over het parcours, overnach-
tingsmogelijkheden en de ruim 150 evenementen voorafgaand aan Grand Départ, 
werving van 2.500 vrijwilligers (‘Tourmakers’) en de verkoop van uiteenlopende 
arrangementen. 

Rapid Design
Samen met de opdrachtgever werd voortvarend aan de bouw begonnen, gebruik-
makend van de Rapid Design aanpak. Vanuit eerste globale schermschetsen werd 
stap voor stap toegewerkt naar het definitieve eindproduct. Zo kreeg de opdracht-
gever al na een paar dagen een concreet idee hoe de website eruit zou komen te 
zien en hoe functionaliteiten zouden werken. Om vaart te kunnen maken en snelle 
besluitvorming te faciliteren, had de gemeente een ‘product owner’ en een content-
beheerder toegevoegd aan het Capgemini-team met User Experience specialisten 
en webontwikkelaars. Wat bijdroeg aan de snelheid en inspiratie was dat het team 
samenwerkte in één gezamenlijk ruimte die bruiste van creativiteit en productiviteit. 

“           Team Capgemini heeft 

werkelijk een topprestatie neergezet 

met de ontwikkeling van onze 

nieuwe Tour de France website in 

dit tempo en met die hoge kwaliteit! 

Zeer grote dank!

Project manager
Grand Départ, Tour de France, Utrecht 

De Grand Départ, ofwel de start  
van ’s werelds belangrijkste wieler- 
ronde Tour de France vindt in 
2015 plaats in Utrecht met een 
tijdrit dwars door de stad. Een 
groots spektakel dat de Domstad 
op 4 en 5 juli in de schijnwerpers 
zal zetten van de internationale 
sportwereld. Naast miljoenen tv-
kijkers over de hele wereld zullen 
honderdduizenden liefhebbers 
de wielrenners ter plekke willen 
zien strijden om de eerste over-
winning. De gemeente Utrecht 
klopte in 2013 bij Capgemini aan 
met de vraag een robuuste web-
site te bouwen voor het event. 

“



the way we do it

De ontwerpen, customer journey’s, profielen van de eindgebruikers (personas) en het 
taakbord (Scrum Board) hingen aan de muur voor maximale transparantie. Het lukte: 
vier weken later werd in Parijs onder luid applaus de site www.tourdefranceutrecht.com 
gelanceerd. 

Responsive 
Tweede fase van het project betrof de omzetting van de HTML-website naar een 
dynamische website die de gemeente zelf flexibel zou kunnen beheren. Vooral de 
responsiveness was daarbij belangrijk want de meeste sitebezoekers zouden natuur-
lijk langs de weg staan. Vertrekpunt bij het ontwerpproces was om die reden een 
klein beeldscherm op een smartphone. De keuze voor het CMS viel op het Open 
Source pakket Liferay. Daarmee kunnen de beheerders bij de gemeente niet alleen 
teksten en foto’s plaatsen, maar zelfs de verschillende elementen op de website 
(widgets) naar eigen inzicht verplaatsen en van kleur veranderen. Naarmate het project  
vorderde, nam de gemeente die content-rol steeds verder over. Er is voortdurend 
vanuit gebruikersperspectief ontwikkeld aan de hand van zogenaamde persona’s die 
waren gedefinieerd; van wielerfanaten tot bewoners die last zouden kunnen onder-
vinden van de tour. Door de gebruiker zo nadrukkelijk centraal te stellen, werden de 
eisen vanuit de gemeente soms kritisch tegen het licht gehouden. Maar het proces 
verliep erg soepel en in goede samenwerking. Er werd als één team gewerkt. 

Social Media integratie
In juli 2014 werd de definitieve site gelanceerd. Belangrijke eis van de gemeente 
naast responsiveness was natuurlijk stabiliteit van de website. In het eerste kwar-
taal van 2015 zijn er dagelijks nog maar zo’n 1.000 pageviews, maar dat aantal zal 
richting juli steeds verder oplopen tot vele tienduizenden per dag. Daarop moeten we 
voorbereid zijn. Daarom worden er zogenaamde ‘load-tests’ uitgevoerd om te zien 
of de site al die bezoekers echt aan kan. Het is een kwestie van goed monitoren en 
alert reageren als de pieken te hoog worden. En de site sluit ook perfect aan op de 
social media-strategie van de gemeente. De laatste tweets van het Twitteraccount 
zijn bijvoorbeeld op de site te zien. Ondertussen zijn en worden er aanvullende 
functionaliteiten aangebouwd, zoals een webshop. De site voldoet zelfs aan alle 
eisen van de Tour de France organisatie. Een geslaagd project waarin Capgemini 
en de Gemeente Utrecht de kracht van samenwerking en User Experience hebben 
aangetoond.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2015 Capgemini.  
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.
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Over Capgemini 
Met bijna 145.000 mensen in ruim 
40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande 
aanbieders van consulting-, tech- 
nology- en outsourcingdiensten.  
In 2014 rapporteerde Capgemini 
Group een omzet van 10,571 miljard 
euro. 

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

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

Meer informatie via: 

www.nl.capgemini.com

Voor meer informatie:
Capgemini Nederland B.V.

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. +31 30 689 00 00 
www.nl.capgemini.com


