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Capgemini lanceert Be Informed Competence Center in Nederland 

 
 
Utrecht, 11 oktober 2012 

 

Capgemini heeft in Nederland een specifiek Be Informed Competence Center gelanceerd. Binnen dit 

Competence Center is alle kennis en ervaring binnen Capgemini gebundeld rondom het Be Informed 

business process platform, oplossingen en projecten.  

Capgemini onderkent dat Business Process Management door steeds meer organisaties wordt gezien als een 

kritische factor om succesvol te zijn. BPM helpt hen om interne werkprocessen en ketenprocessen flexibel en 

voorspelbaar te maken en daarmee beter aan te sluiten op vraag van burgers, consumenten en andere afnemers. 

De klant staat immers centraal en eist flexibele en betrouwbare dienstverlening tegen lage kosten. 

Capgemini heeft ruime ervaring met de integrale implementatie van BPM binnen diverse organisaties. Zij 

hanteert een ketengeoriënteerde BPM-aanpak, waarbij zij processen beschouwd als essentiële bedrijfsmiddelen, 

die direct bijdragen aan de waarde en prestaties van een organisatie. Binnen deze aanpak combineert Capgemini 

diepgaande marktkennis met expertise op het gebied van procesverbetering, veranderkunde en specialistische 

ervaring met innovatieve BPM-technologie.  

“Be Informed is een prominente partner van Capgemini die goed past binnen haar Case Management 

Framework. Inmiddels heeft Capgemini al een 30-tal professionals die werkzaam zijn in Be Informed projecten. 

Zij hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de implementatie van Be Informed gebaseerde 

oplossingen”, aldus Roger Wannee, partner manager Be Informed bij Capgemini. 

 Frank Buytendijk, chief marketing officer bij Be Informed zegt:  “Ook wij zien de vraag naar zaakgericht 

werken wereldwijd toenemen, en we zien dat administratieve processen steeds kennisintensiever worden. 

Capgemini zet een flinke stap voorwaarts door een Competence Center in te richten speciaal voor Be Informed. 

We blijven flink groeien in de markt en er is veel vraag naar Be Informed expertise.” 
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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 

Rightshore® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Capgemini. 

 

Over Be Informed 

Be Informed is een internationaal opererende onafhankelijke software leverancier. Het Be Informed business 

process platform transformeert administratieve processen. Dankzij Be Informed’s unieke semantische 

technologie worden bedrijfsapplicaties volledig modelgedreven, waardoor organisaties direct op nieuwe 

strategieën en regels kunnen inspelen. Organisaties die Be Informed gebruiken rapporteren vaak 

kostenbesparingen van tientallen procenten. Daarnaast neemt de productiviteit toe door een hogere straight-

through processing ratio, en wordt de benodigde tijd om veranderingen te implementeren teruggebracht van 

maanden tot dagen. 

 

 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 

Be Informed 

Cecilia van der Velde 

Tel.:+31 55 368 14 20 

Email: c.vandervelde@beinformed.com 
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