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Capgemini Consulting rapport 'Digital Transformation: A Road-Map for Billion 

Dollar Organisations' in top 5 meest toonaangevende studies van het decennium 

 
 

Utrecht 19 September, 2012  

 

Het onderzoek ‘Digital Transformation: A road-map for billion-dollar organizations’, uitgevoerd door  

MIT Center for Digital Business en Capgemini Consulting, is door Source* uitgeroepen tot een van de 

vijf meest toonaangevende thoughtleadership-studies van de afgelopen tien jaar. Het rapport werd 

geselecteerd na een grondige analyse van zo’n 22.000 adviesrapporten wereldwijd. 

 

Marktonderzoeksbureau Source analyseert en beoordeelt de prestaties van consultingbedrijven op het gebied 

van thoughtleadership via het eigen White Space initiatief. Om het tienjarig bestaan van White Space te vieren, 

heeft Source een selectie gemaakt van de vijf meest opvallende en gewaardeerde thoughtleadership-studies uit 

het afgelopen decennium. Capgemini Consulting is geselecteerd met een studie waaruit blijkt dat slechts één 

derde van de grote ondernemingen erin slaagt hun business opnieuw vorm te geven aan de hand van digitale 

technologie. De eerste fase van de studie is gepubliceerd in november vorig jaar; de lancering van de tweede 

fase van het rapport staat gepland voor later dit jaar. 

  

Fiona Czerniawska, Joint Managing Director van Source en oprichter van White Space zegt: ‘Het werk van 

Capgemini Consulting op het gebied van digitale transformatie steekt met kop en schouders uit boven het 

andere materiaal.’ 

 

Vice-President Digital Transformation Herman-Jan Carmiggelt van Capgemini Consulting zegt: ‘Digitale 

technologie heeft de potentie om de prestaties en het bereik van organisaties radicaal te verbeteren. Maar net 

als in eerdere radicale transformaties gaat het ook nu niet alleen over het implementeren van nieuwe 

technologieën. Het gaat ook en vooral over de herinrichting van organisaties, processen en het veranderen van 

houding, gedrag en competenties van mensen.’ 

 

Didier Bonnet, een van de co-auteurs van het rapport en sponsor van Capgemini Consulting’s Digital 

Transformation programma zegt: ‘We geloven stellig dat inzicht hebben in de implicaties van de digitale 

economie bovenaan de transformatieagenda van bestuurders staat. Het is dan ook erg complimenteus dat 

Source de kwaliteit van ons denkwerk erkent voor dit essentiële onderwerp.’ 

  

http://www.nl.capgemini-consulting.com/ontdek/publication_detail/?id=6F10E238-9D59-6533-9E43-DDCAE7C0245B&type=document
http://www.nl.capgemini-consulting.com/
http://www.sourceforconsulting.com/whitespace
http://www.capgemini.com/news-and-events/news/global-study-reveals-only-one-third-of-large-companies-are-succeeding/
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White Space omvat thoughtleadership-studies afkomstig van zo’n 30 vooraanstaande internationale 

consultingfirma’s en geeft daarover gedetailleerde analyses. Deze analyse wordt regelmatig geactualiseerd, 

zodat up-to-date informatie kan worden geven over de status van de thoughtleadership-markt. 
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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®.                                                                                   

Rightshore
®
 is een handelsmerk van Capgemini 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

 

Capgemini Consulting is de mondiale strategie- en transformatieconsulting organisatie van de Capgemini 

Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ondernemingen bij belangrijke veranderingen: van 

innovatieve strategieën tot de uitvoering daarvan, en met niet aflatende aandacht voor duurzame resultaten. Met 

de nieuwe digitale economie die aanzienlijke storingen en kansen creëert, werkt ons wereldwijd team van meer 

dan 3600 getalenteerde consultants samen met leidinggevende ondernemingen en overheden om de digitale 

transformatie te beheersen, gebaseerd op ons inzicht in de digitale economie en ons leiderschap in de 

transformatie en de organisatorische veranderingen in het bedrijfsleven. 

Meer informatie via: http://www.nl.capgemini-consulting.com/ 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini  

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 

 

*Source: 

Meer informatie over Source: http://www.sourceforconsulting.com/ 
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