
Ons antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt voor 
software engineers

Gedistribueerde levering van 
software oplossingen 

Binnen uw organisatie bent u de afgelopen jaren vast bezig geweest om het software ontwikkelproces 
te versnellen. U heeft het agile werken geïntroduceerd met als doel om de softwaresystemen beter aan 
te laten sluiten op de behoeften van uw gebruikers. Wellicht heeft u zelfs al DevOps geïntroduceerd 
om de wijzingen aan deze systemen sneller bij de gebruikers te krijgen?

Maar het is de afgelopen periode vast ook niet makkelijk geweest. Met het in huis halen van de software 
developmentteams is de samenwerking er weliswaar op vooruit gegaan, maar het heeft er ook voor 
gezorgd dat uw kantoor op dit ogenblik een beetje krap in zijn jasje zit.

Daarnaast merkt u ongetwijfeld dat, als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, het steeds lastiger 
wordt om software engineers te vinden voor uw teams. Het aanbod is niet alleen versnipperd, uw agile 
teams worden op dit ogenblik waarschijnlijk ook nog eens bemenst door verschillende leveranciers. 
Door het verschil in kwaliteit, kennis en manier van werken wordt het dan een hele uitdaging om van 
deze groep mensen een effectief en efficiënt team te smeden. Daardoor zijn de opstartkosten en 
in- en uitstroom in het team wellicht hoger dan gedacht met als gevolg een productiviteit die niet 
aan uw verwachting voldoet.



Zou het niet mooi zijn als u met slechts één aanvraag een 
volledig DevOps team in huis kunt halen? Een team dat bestaat 
uit hooggekwalificeerde, gemotiveerde professionals. Een team 
dat al een uniforme agile werkwijze heeft met toegang tot de 
kennis en ervaring van meer dan 200.000 collega’s wereldwijd? 
Een team dat in staat is om continu in een hoog temp kwalitatief 
hoogwaardige software te leveren tegen een scherpe prijs? 
Een team waarbij alle afstemming met uw medewerkers in het 
Nederlands gebeurt, maar waarbij er niet meer mensen bij u 
over de vloer komen? Een team dat u kan ontzorgen ongeacht 
of het gaat om Java, .NET, SAP of Salesforce?

Distributed Agile Delivery
Distributed Agile Delivery is het aanbod van Capgemini dat 
aan deze behoefte tegemoetkomt en waarbij de ontwikkeling 
van innovatieve producten en reguliere softwareoplossingen 
mogelijk wordt in het tempo dat uw organisatie nodig heeft om 
te overleven in een uitdagende markt; en bovendien ook nog 
eens tegen een scherpe prijs.

Dit doen we via onze Agile Delivery Centers (AD Centers). Onze 
AD Centers, in Europa maar ook in de rest van de wereld, zijn 
ingericht voor het leveren van adaptieve applicaties op basis 
van gedistribueerde agile en geaccelereerde services met een 
nadruk op:
1. het leveren van een toegevoegde bedrijfswaarde en een 

optimale eindgebruikerservaring;
2. innovatieve softwareontwikkeling met behulp van actuele en 

moderne technologieën;
3. sterk geautomatiseerde DevOps en een kortere time-to-market. 

Bedrijfsmodel AD Centers
In het bedrijfsmodel van onze AD Centers is er een scheiding 
tussen twee bedrijfsfuncties:
1. De Solution Delivery Office met het ontwerpteam dat in direct 

samenwerking met uw medewerkers in uw organisatie aan 

het werk gaat om de systeemspecificaties, de architectuur, 
het ontwerp van de klantreis en eindgebruikerservaring af 
te stemmen.

2. De Yard met uw eigen, toegewijde agile softwareontwikkelteams 
die deze specificaties op afstand en zonder omkijken vertalen 
naar werkende software met behulp van onze Scaled Agile 
methode die zich veelvuldig bewezen heeft.

 
Designproces
Onze AD Centers zijn ontwikkeld om u te ondersteunen bij de 
digitale transformatie. Bij het ontwikkelen van de software maken 
we gebruik van een moderne en actuele softwarearchitectuur 
die zijn waarde bewezen heeft en microservices, DevOps en 
cloud-native applicaties mogelijk maakt op basis van bewezen 
open source componenten.

Voor het opstellen van de klantreis en de eindgebruikerservaring 
maakt uw ontwerpteam gebruik van onze Accelerated Solution 
Design methode; de methode waarbij Design Thinking en 
Smart Design bij elkaar komen en waarbij onze ontwerpers 
hun ontwerpsensibiliteit gebruiken om de behoeften van uw 
eindgebruikers te vertalen naar een rendabele bedrijfsstrategie en 
een technisch haalbare en aantrekkelijke eindgebruikerservaring.
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Operationeel model
Het operationele model van Distributed Agile Delivery maakt 
optimaal gebruik van onze offshore mogelijkheden en ervaring 
en van een zorgvuldig uitgebalanceerde mix van:
1. Onze Scaled Distributed Agile methode, gebaseerd of 

SAFe, die borg staat voor een efficiënte en gecontroleerde, 
gedistribueerde realisatie van uw softwareproducten;

2. Een dynamisch leveringsmodel (SDO/ Yard) dat 
schaalvergroting en distributie van teams over de hele wereld 
ondersteunt;

3. Actief management en een ontwerpproces dat richting geeft 
aan levering ; allemaal gericht op real-time communicatie, 
ondersteund door de allerbeste tools.

Ons Scaled Distributed Agile delivery model borgt dat 
uw organisatie op tijd en tegen aantrekkelijke kosten 
de kwalitatief hoogwaardige softwareoplossingen ter 
beschikking krijgt om de verwachting van uw eindgebruikers 
te overtreffen. 

 

At business speed 
Onze gestandaardiseerde software 
ontwikkelhulpmiddelen versnellen de 
ontwikkeling van de oplossing met 20-30%.

Cloud-native
Onze gestandaardiseerde softwareplatformen 
zijn geschikt voor uw favoriete cloud omgeving 
(-IaaS of PaaS-), maar kunnen ook gebruik 
maken van uw bestaande infrastructuur.

DevOps by design
Onze gestandaardiseerde ontwikkelstraten 
maken gebruik van volledig geautomatiseerde 
continuous integration, deployment, testing 
en levering.

Premium Security
Onze teams hebben een intrinsieke focus op 
security en privacy; de oplossingen die wij 
ontwikkelen voldoen aan de OWASP en secure 
software development richtlijnen vanaf 
ontwerp tot en met gebruik in productie.

Schaalbaar
Onze gestandaardiseerde softwareplatformen 
zijn zodanig flexibel opgezet dat de 
oplossingen die hier gebruik van maken 
schaalbaar zijn op basis van de actuele 
systeembelasting. 

Innovatief
Onze gestandaardiseerde softwareplatformen 
zijn continue aan het evolueren, daarbij gebruik 
makend van de lessen en ervaringen van al 
onze Distributed Agile Delivery contracten.

Klantreis gedreven
Met de focus op de klantreis en -ervaring 
borgen we een integrale beleving voor uw 
eindgebruikers, zowel op het web als op de 
mobiele telefoon.
 
Distributed Agile Delivery
Onze aanpak borgt een efficiënte, 
gesynchroniseerde & gecoördineerde levering 
met behulp van een geografisch gedistribueerd 
team, mogelijk gemaakt door onze volwassen 
agile ontwikkelproces, uitgebreide ontwerp- 
en ontwikkelingsmethodologie, krachtige 
hulpmiddelen en ervaring.

Aangepast op prijs
Resultaat gebaseerde afrekening met flexibele 
shoring-opties met Rightshore®.

Overvloed aan talent
Onze AD Center zijn gesitueerd op locaties 
met directe toegang tot een high tech talent 
ecosysteem en bieden een aantrekkelijke en 
uitdagende werkomgeving.

Kenmerken van onze Distributed Agile Delivery
Voor het bouwen en realiseren maakt onze Yard gebruik van de allerbeste hulpmiddelen:



Over 
Capgemini

Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en 
technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, helpt 
Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten die ontstaan in 
de snel veranderende wereld van cloud computing, digitalisering 
en platformen. Voortbouwend op 50 jaar historie en diepgaande 
sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat om hun zakelijke 
ambities te realiseren via een breed palet aan diensten, van 
strategie tot uitvoering. Capgemini is sterk doordrongen van de 
overtuiging dat de zakelijke waarde van technologie van en door 
mensen komt. Het is een multiculturele organisatie van 200.000 
medewerkers verspreid over meer dan 40 landen. Capgemini Group 
rapporteerde in 2017 wereldwijd een omzet van EUR 12,85 miljard.

Bezoek ons op  

www.capgemini.com/nl-nl

Voor meer informatie:

Capgemini Nederland B.V.
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. +31 30 689 00 00 
www.capgemini.com/nl-nl

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2018 Capgemini. 
Alle rechten voorbehouden. 
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