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Capgemini in top tien van de ‘2012 Global Outsourcing 100’ van IAOP
®
 

  

Utrecht,  20 juli 2012 

 

In de 2012 Global Outsourcing 100 lijst van de International Association of Outsourcing Professionals
®
 

(IAOP
®
) staat  Capgemini dit jaar in de top tien. Capgemini steeg van een 14e plaats vorig jaar naar een 

8e positie in 2012. 

 

De ‘2012 Global Outsourcing 100’ en de ‘World's Best Outsourcing Advisors’ geven een overzicht van de best 

gewaardeerde outsourcingdienstverleners en –adviseurs. De ranglijsten zijn gebaseerd op inzendingen die 

worden ontvangen en geëvalueerd door een onafhankelijk jurypanel, georganiseerd door IAOP. Alle 

inzendingen worden beoordeeld op factoren als omzet, klantbeoordelingen, capaciteiten, relatiebeheer en talent 

en ervaring van het management. 

 

‘Wereldwijd ondergaat de sourcing sector een aantal strategische veranderingen op het gebied van 

modernisering van technologie, sourcing modellen en  kosten,’ zegt R. Arun Kumar, Global Advisor Relations 

lead van Capgemini. „Met een plaats in de top 10 wordt Capgemini erkend als een vooraanstaande speler die 

klanten ondersteunt met een gedifferentieerde aanpak van mondiale outsourcingdiensten op het gebied van 

applicaties, infrastructuur en bedrijfsprocessen.‟ 

 

„In de huidige economie is het voor eindgebruikers van outsourcingdiensten belangrijker dan ooit om 

gemakkelijk de juiste dienstverlener te vinden en te selecteren,” aldus IAOP voorzitter Michael Corbett. “De 

Global Outsourcing 100 en de World‟s Best Outsourcing Advisors ranglijsten zijn essentieel voor bedrijven die 

zoeken naar zowel de gevestigde namen als de opkomende sterren in de outsourcing industrie.’ 

 

De International Association of Outsourcing Professionals® (IAOP®) brengt de ranglijst van ‘s werelds beste 

outsourcingdienstverleners en -adviseurs uit voor het zevende opeenvolgende jaar. 
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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, 
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de Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel 

Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

 

Rightshore
®

 is een handelsmerk van Capgemini 
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Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 
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