
Ook uw organisatie kan nu beroep doen op het raamcontract van de VDAB voor de inhuur 
van ICT-profielen en voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. Daardoor kan u 
nu makkelijker en sneller de juiste specialisten binnenhalen of ontwikkelingsprojecten 
opstarten. Wij geven een overzicht van wat Cegeka voor u kan betekenen.

Sectorkennis

Cegeka kan bogen op heel wat ervaring met applicatieontwikkeling 

voor de overheid. Denk aan:

• administratieve vereenvoudiging 

•  automatisering

•  gegevensuitwisseling met andere organisaties en 

databanken

•  interne en externe communicatieportalen 

•  mobiele en responsive websites (Drupal)

•   apps (Android / iOS / Windows 8)

Agile pionier: snel en flexibel  

De Cegeka Software factory werkt al 10 jaar volgens de agile 

methodologie. Daarmee zijn we pionier in Vlaanderen. Met meer dan 

500 ontwikkelaars bieden we de nodige capaciteit, specialisatie en 

innovatie. Zo kunnen we grote projecten gestructureerd aanpakken 

en kunnen we snel een team samenstellen voor kleinere projecten. 

De twee grootste voordelen van de agile aanpak zijn snelheid en 

flexibiliteit. Door uw organisatie nauw bij het ontwikkelproces te 

betrekken houden we rekening met voorschrijdend inzicht dat er sowieso 

komt wanneer u uw applicatie in werking ziet. Met tweewekelijkse 

demo’s spelen we daar dan ook snel op in.

Oudere applicaties moderniseren  

We hebben ervaring met het moderniseren van oude maatwerkapplicaties, 

zoals bij ICTRA (NMBS/Infrabel) waar de ondersteuning van oude 

programmeertaal wegviel en we de hele treinplanningsoftware naar 

Java hebben vertaald. 

>>

VDAB RAAMOVEREENKOMST 
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INHUUR ICT-PROFIELEN

CEGEKA... EEN PARTNER MET UITSTEKENDE EVALUATIE

Mastervacatureproject 
binnen budget en timing 
dankzij Cegeka

“ “

PAUL DANNEELS, CIO, VDAB

Agile is succes voor Mastervacatureproject van de VDAB

Het mastervacatureproject waaraan Cegeka meewerkte, ‘pusht’ 

vacatures naar werkzoekenden. De automatische online koppeling 

laat toe dat dat in reële tijd gebeurt en dat werkzoekenden ook zelf 

werkgevers contacteren. Vandaag gebeuren ongeveer 80% van de 

koppelingen tussen sollicitant en vacatures via dit project.

De traditionele watervalaanpak met doelstelling, ontwikkeling 

en implementatie zorgde voor te weinig resultaat,’ vertelt Paul 

Danneels. Sterker, de VDAB stond heel dicht bij het stopzetten van 

het project. ‘ Dus opteerden we voor de iteratieve aanpak van de 

agile ontwikkelmethode. Aanvankelijk met een eigen ploeg, maar de 

aanpassing was te groot.  We riepen de assistentie in van Cegeka. Ze 

vaardigden ontwikkelaars, analisten en een projectleider af. Er ontstond 

enthousiasme en dynamiek, ook in de rest van de onderneming, 

die het geloof in de daadkracht van de informatica-afdeling ietwat 

verloren was. Op aanraden van Cegeka vulden we het projectteam 

nog aan met een eigen productmanager. Dat zorgde voor een grote 

beslissingskracht. 

De Agile-methodiek leidt naar daadwerkelijk resultaat en is een 

absolute aanrader.’
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ENKELE REFERENTIES

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Java, .NET, Elise ontwikkeling  
of gelijkwaardig

COLLABORATION

Drupal CMS, Moodle PHP, Google, 
Daisy of gelijkwaardig

APPS EN WEB DESIGN

iOS, Android, en Windows 8 
 ontwikkeling

• Projectleider
• Scrum Master
• Fuctioneel analist
• Technisch architect
• Java ontwikkelaar
• Test & Quality Manager
• Tester
• Software change & configuration 

manager
• Specialist .NET

• Drupal projectleider
• Projectleider Google apps
• Functioneel analist apps
• Specialist Moodle projecten
• Specialist Drupal projecten
• Functioneel analist Drupal
• Google ontwikkelaar

• Specialist iOS apps
• Specialist Android apps
• Usability expert

 

Cloud Services integrator  

Van ons zal u horen waar u uw applicaties best laat draaien: op een 

eigen server on-site, in de public cloud, in een private cloud in het 

Cegeka datacenter of een combinatie van deze mogelijkheden. Daarbij 

wegen we samen met u af tussen veiligheid, betrouwbaarheid en 

kostenefficiëntie.

Servicedesk en beheer vanop afstand  

Cegeka kan vanop afstand instaan voor het beheer en het onderhoud 

van uw infrastructuur en applicaties. Onze servicedesk met eerste- en 

tweedelijnsondersteuning, performante monitoringdiensten en probleemoplossing 

kan u inschakelen voor o.a. security, netwerk, servers en applicaties. 

DIENSTEN IN HET VDAB RAAMCONTRACT DIE CEGEKA KAN UITVOEREN


