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Het onderdeel Application Services (applicatiedienstverlening aan de publieke en private sector ) 

van Capgemini Nederland heeft als eerste organisatie in Europa een Capability Maturity Model 

Integration niveau 3 certificering gekregen voor zowel het ontwikkelen als het implementeren,  

managen en onderhouden van applicaties. Het behalen van deze gerenommeerde accreditatie laat 

zien dat Capgemini erin is geslaagd de kwaliteit van de dienstverlening in de gehele 

applicatielevenscyclus op een voor Europese begrippen uniek hoog niveau te brengen. 

 

Capability Maturity Model Integration is een methode om processen te verbeteren die inmiddels is erkend 

als een wereldwijde standaard voor proceskwaliteit. In Europa is Capgemini Nederland nu de eerste 

organisatie met een gecombineerde certificering voor zowel CMMI V1.3 DEV (ontwikkeling) als CMMI 

V1.3 SVC (diensten). Wereldwijd zijn er momenteel slechts vier organisaties die op dit niveau zijn 

gecertificeerd.  

 

Al in 2010 heeft Capgemini Application Lifecycle Services geïntroduceerd voor het ontwikkelen, beheren 

en vernieuwen van applicaties bij zijn klanten, zodat deze klanten beter kunnen inspelen op veranderingen 

in hun eigen markt. Ter onderbouwing heeft Capgemini tegelijkertijd zijn expertise en ervaring op het 

gebied van applicatieontwikkeling en -beheer gebundeld in één organisatie met ruim 3.000 professionals 

in Nederland en in diverse offshore locaties. Om deze complexe combinatie goed te beheersen stuurt 

Capgemini sterk op kwaliteitverbetering. Enerzijds door de eigen dienstverlening in de praktijk goed te 

laten aansluiten op de gewenste resultaatfocus van de klant en dit frequent te meten. Anderzijds door 

interne processen te standaardiseren en te toetsen tegen gangbare keurmerken in de markt zoals ISO en 

NEN. Nu is daar CCMI, niveau 3 bijgekomen. 

 

Bert Jan de Jongh, director Application Outsourcing bij Capgemini Nederland zegt: ‘In de afgelopen 

jaren is bij onze klanten de vraag ontstaan naar continue innovatie en vernieuwing van het vaak 

complexe applicatielandschap. Capgemini heeft daarop ingespeeld met het samenbrengen van 

applicatieontwikkeling en –onderhoud, zodat onze klanten het volledige lifecycle management van hun 
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IT-applicaties aan ons kunnen overlaten. Tegelijkertijd hebben we zwaar ingezet op kwaliteit. Dit heeft 

geresulteerd in een reeks van certificeringen, waaronder nu deze unieke erkenning van het feit dat 

processen rondom de ontwikkeling, het beheer en de vernieuwing van applicaties van wereldklasse zijn.’ 

 

Meer informatie over deze certificering is te vinden via de website van het CMMI Institute, dat 

verantwoordelijk is voor de ‘appraisal’, het vaststellen van het niveau van de certificering.  
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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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