
Universiteit Utrecht en Capgemini 
verder op pad naar meetbare 
tevredenheid eindgebruikers

In samenwerking met

Verschillende dashboards geven UU 
inzicht in de prestaties van Capgemini, 
in relatie tot de afgesproken SLA’s. 

Het resultaat
Door het uitbesteden van haar ICT-
dienstverlening heeft UU meer grip op 
het informatiebeleid gekregen. Hierdoor 
is er meer aandacht voor onderwijs 
en onderzoek. De kwaliteit en functi-
onaliteit van de ICT-dienstverlening is 
verbeterd. Ook is een hoge mate van 
voorspelbaarheid van kosten bereikt, 
door vergaande standaardisatie 
van werkzaamheden. In het gehele  
outsourcingtraject is een kostenreductie 
gerealiseerd van 65%. 

De situatie
De Universiteit Utrecht (UU) is met 
28.000 studenten een van de grootste 
universiteiten in Nederland. De UU 
wil haar ICT-voorzieningen verder 
versterken en de efficiëntie vergroten. 
Na een Europees aanbestedingstraject 
heeft de universiteit besloten daartoe 
de samenwerking met Capgemini 
voort te zetten. In de nieuwe contract-
periode wordt, naast het beheer, meer 
aandacht besteed aan innovatie en ont-
wikkeling van de ICT-voorzieningen.

De oplossing
De overeenkomst bestaat uit een aan-
tal flexibele Service Level Agreements 
(SLA) en behelst het beheer van alle 
centrale ICT-voorzieningen. De SLA’s 
hebben onder meer betrekking op 
concernadministratie, onderwijsad-
ministratie, communicatieservices, 
netwerk- en telefonie-infrastructuur. 

 

Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we de 

stap naar meetbare tevredenheid 
samen met Capgemini  

kunnen zetten.

“
”Ineke Molenaars 

CIO Universiteit Utrecht
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Er is tevredenheid over de afgelopen 
contractperiode. Nu gaan we verder op 
het pad naar meetbare tevredenheid bij 
eindgebruikers en een verdere verho-
ging van efficiëntie en effectiviteit van 
beheer. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
we deze stap samen met Capgemini 
kunnen zetten.”

Waarom Universiteit Utrecht 
voor Capgemini heeft gekozen?
Na een intensief Europees aanbeste-
dingstraject besloot UU de samenwer-
king met Capgemini voort te zetten. 
Capgemini kwam in het aanbestedings-
traject kwantitatief en kwalitatief met 
het beste aanbod. Daarnaast speelde 
de aandacht voor innovatie en vernieu-
wing een belangrijke rol in de keuze 
van UU. Molenaars: “Voor een belang-
rijk deel wordt de tevredenheid van de 
eindgebruikers bepaald door de pres-
taties van de leverancier. De ervaringen 
en behoeften van de eindgebruikers 
zouden ook een rol moeten krijgen 
in bijvoorbeeld de afstemming van de 
service levels. In de afgelopen periode 
hebben we daar nog niet echt bij stil-
gestaan. Samen met Capgemini gaan 
we dat nu goed oppakken. 

the way we do it

Hoe Capgemini en Universiteit 
Utrecht samenwerken
Capgemini is IT-partner van UU sinds 
de universiteit in april 1999 het beheer 
van het Academisch Computercentrum 
(ACCU), destijds het grootste univer-
sitaire rekencentrum van Nederland, 
uitbesteedde aan Capgemini. Sindsdien 
beheert Capgemini alle centrale ICT-
voorzieningen van UU. In de nieuwe 
overeenkomst is er, naast beheer, meer 
aandacht voor innovatie en ontwik-
keling. Oorspronkelijk vond bij het 
ACCU veel innovatie plaats, maar na 
de uitbesteding van de ICT was daar 
minder oog voor. “Een beheerder is 
gebaat bij stabiliteit, terwijl een ont-
wikkelaar op zoek is naar verandering. 
In de afgelopen periode zijn we ons 
daar veel bewuster van geworden. In 
de nieuwe contractperiode betrek-
ken we de technologische expertise 
van Capgemini nadrukkelijker bij de 
beheerprocessen, zodat we de beheer-
dienstverlening verder kunnen opti-
maliseren en in efficiëntie laten toene-
men”, aldus Ineke Molenaars, CIO UU.
Een belangrijk instrument is de oprich-
ting van het innovatiefonds. UU en 
Capgemini dragen beide jaarlijks maxi-
maal 50.000 euro bij aan het innova-
tiefonds. Met middelen uit het fonds 
worden projecten, die bijdragen aan de 
innovatiedoelstellingen in de vorm van 
onderzoeken en/of pilots, gefinancierd. 
De Innovation Board, waarin beide 
partijen zijn vertegenwoordigd, beheert 
het innovatiefonds. Deze board bepaalt 
de innovatiethema’s, beoordeelt voor-
stellen voor innovatie en wijst midde-
len uit het innovatiefonds toe.

Capgemini levert aantoonbaar toege-

voegde waarde aan de prestaties van 

zijn klanten in een groot aantal branches. 

Dit gebeurt met een compleet en innova-

tief aanbod van consulting-, technology- 

en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de 

onderneming op een onderscheidende 

manier samen met haar klanten aan het 

behalen van snellere, betere en meer 

duurzame resultaten: de Collaborative 

Business Experience. Deze innovatieve 

samenwerking krijgt vorm door een 

sterk netwerk van technologiepartners, 

bewezen methoden en hulpmiddelen  

en een sterk op samenwerking gerichte 

mentaliteit in de dagelijkse praktijk. 

Hiermee helpt Capgemini organisaties 

om nieuwe groeistrategieën te ontwik-

kelen en de mogelijkheden van techno-

logie optimaal te benutten. Capgemini 

heeft wereldwijd ongeveer 61.000 

medewerkers in dienst. De organisatie 

realiseerde in 2005 een omzet van 

6.954 miljoen euro.

Over Capgemini 
en de Collaborative Business Experience


