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B@NGO: Capgemini steunt Rode Kruis door inzet Young Professionals  

 
 

Utrecht,  24 april 2012 

  

Tijdens een kick-off event op bedrijventerrein Papendorp is het startsein gegeven voor een bijzondere 

samenwerking tussen het Rode Kruis Utrecht en Capgemini Nederland. Young Professionals uit de 

divisie Financial Services van Capgemini gaan in een traject van enkele weken organisatieprocessen 

analyseren bij de regionale vestiging van de  noodhulporganisatie. 

 

Ten grondslag aan dit initiatief lag de vraag ‘Wat is voor een organisatie als Capgemini de beste manier om een 

bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij?’ Een team van Young Professionals kwam tot de conclusie dat 

het antwoord hierop was ‘het gebruikmaken van de eigen expertise en competenties, om efficiënt een zo groot 

mogelijke bijdrage te kunnen realiseren’.  Zo ontstond het idee voor Business Analyse bij een non-profit 

organisatie (NGO), afgekort: B@NGO. 

 

In een periode van 10 weken zullen organisatieprocessen bij het Rode Kruis in Utrecht in kaart gebracht worden 

door Young Professionals, om daarmee de continuïteit te vergroten bij een organisatie die grotendeels steunt op 

vrijwilligers. Daarbij wordt er ook gekeken of er processen efficiënter gemaakt kunnen worden, zodat het Rode 

Kruis meer werk kan doen.  

 

Voor de Young Professionals is dit deels nog een leertraject. Daarom zullen ook meer ervaren consultants van 

Capgemini bij het traject betrokken zijn. Zowel Young Professionals als senior consultants zijn erg enthousiast 

over het traject; zo zei een van de Young Professionals tijdens het kick-off event: ‘het meest waardevol is dat je 

concreet iets kan betekenen voor het Rode Kruis, wat echt het verschil gaat maken’. Ook door het Rode Kruis 

Utrecht werd het initiatief voor de samenwerking enthousiast ontvangen. Annemaaike Gijsen van het Rode 

Kruis Utrecht zegt hierover: ‘Het is enorm inspirerend om deze jonge professionals aan het werk te zien. 

Daarnaast gaan wij nog jarenlang plezier hebben van de procesverbeteringen die zij met ons gaan realiseren.’ 

 

Begin juli 2012 zullen de resultaten aan het Rode Kruis Utrecht gepresenteerd worden. Kort daarna zal bekend 

gemaakt worden of dit traject, dat voor nu als pilot is opgezet, verder uitgebreid zal worden naar nieuwe 

samenwerkingen met andere NGO’s. 
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Over Capgemini 

Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group 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 wereldwijde leveringsmodel 

Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 
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