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Capgemini tekent vijfjarig SAP applicatiemanagementcontract met de 

Efteling  

 

 

 
Utrecht, 21 december 2010  

 

 

Capgemini Outsourcing B.V. (“Capgemini”) gaat de komende vijf jaar het applicatiebeheer 

uitvoeren voor de SAP applicaties van de Efteling, één van Europa’s oudste en meest populaire 

themaparken.  

 

De Efteling is op 31 mei 1952 geopend als Sprookjesbos met tien sprookjes, gelegen in een bosrijke 

omgeving. Met vier miljoen bezoekers per jaar geldt de Efteling als de populairste dagattractie in 

Nederland en behoort het tot de top 3 van Europa. De Efteling gebruikt sinds 1996 SAP als Enterprise 

Resource Planning systeem ter ondersteuning van processen zoals logistiek, financiën, technisch 

onderhoud, HR, sales en business intelligence. De diensten die Capgemini zal leveren omvatten zowel 

het technisch als het functioneel applicatiebeheer. Hierbij maakt Capgemini gebruik van zijn 

Rightshore® leveringsmodel door werkzaamheden gedeeltelijk op locatie aan te bieden en vanuit 

India.  

 

Over het belang van de overeenkomst zegt Jitka Beukenkamp, CEO van Capgemini Outsourcing B.V.: 

‘We zijn natuurlijk erg blij dat we kunnen werken voor een aansprekende en professionele 

onderneming met hoge kwaliteitsstandaarden. In de afgelopen paar jaar hebben we een 

indrukwekkend track record opgebouwd in de retailmarkt met innovatieve en kosteneffectieve 

oplossingen op het gebied van applicatiemanagement voor een aantal sleutelspelers in de markt. Deze 

overeenkomst benadrukt onze positie als marktleider in de Nederlandse retailmarkt op het gebied van 

SAP applicatiemanagement.’ 

 

‘Na een uitgebreide selectie hebben we ervoor gekozen om het beheer van SAP, de komende vijf jaar 

bij Capgemini neer te leggen. De functionele en technische ondersteuning die Capgemini biedt, sluit 

precies aan op onze wensen. Ook zijn we ingenomen met de enthousiaste wijze waarop ze de 

samenwerking oppakken,’ aldus Financieel Directeur Daan van Baarsen.  
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Over Capgemini 

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de 

klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de 

optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 35 

landen en heeft wereldwijd ruim 100.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 

een omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.  

 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini 
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