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Amerikaanse federale overheid tekent 7-jarig raamcontract met Capgemini voor het 
leveren van IT-diensten aan het Department of Homeland Security   

 

 

Parijs, Utrecht 24 januari 2013 – Capgemini Government Solutions LLC, een dochteronderneming van 

Capgemini in de Verenigde Staten, is een van de zes grote IT-bedrijven die geselecteerd is om diensten 

te leveren in het kader van het EAGLE II contract (Enterprise Acquisition Gateway for Leading Edge 

Solutions II). Dit contract heeft als doel om een brede waaier aan diensten te leveren op het gebied van 

testen en de validatie, verificatie en evaluatie van applicaties (Independent Verification and Validation, 

IV&V) aan het Department of Homeland Security (Departement Binnenlandse Veiligheid).  

 

Hiermee kan Capgemini meedoen met aanbestedingen voor verschillende diensten, waaronder : 

- testen, validatie, verificatie en evaluatie voor het bieden van quality assurance ten aanzien van de 

diverse applicaties van het Department of Homeland Security; 

- het aanbieden van best practices, technologieën, tools en support voor kwaliteits- en operationele 

assessments, inclusief de beveiliging van systemen (certificatie en accreditatie); 

- Andere diensten op het gebied van het monitoren en evalueren van projecten, zoals het uitvoeren van 

audits, project- en performancemanagement, systeemanalyse en –ontwerp.  

 

Capgemini’s aanpak van IV&V start vroeg in de applicatielevenscyclus en blijft aanwezig in elke opeenvolgende 

fase, zodat de kwaliteit van de dienstverlening van het departement verbetert, risico’s verminderen en er 

efficiënter en effectiever gebruik kan worden gemaakt van publieke middelen. 

 

“We zijn opgetogen dat het Department of Homeland Security heeft gekozen voor Capgemini bij de 

ondersteuning  van hun IT-programma’s zegt Douglas Charles, chief executive officer van Capgemini 

Government Solutions, LLC.  “De expertise van Capgemini’s Eagle II team, gecombineerd met hun ervaring in 

de markt, biedt een stevige basis vooor succes. We zien er naar uit om onze langlopende samenwerking verder 

uit te breiden en hen te ondersteunen bij het realiseren van hun programma’ s.’  
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Over Capgemini 

Met meer dan 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet 

van 9,7 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 Experience
TM

. Hierbij maakt 

Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore
®
.Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

Rightshore
®
 is een handelsmerk van Capgemini 
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