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Connective erkend als Advanced Level ScaleUp1 in
het Capgemini ScaleUp Qualification Program
Innovatief programma evalueert scale-ups die in aanmerking komen om met toonaangevende klanten van Capgemini
samen te werken aan digitale transformatieprojecten
Antwerpen – 28 maart 2019 – Connective, een pioneer in digital transaction management, is nu een van de eerste scale-ups
in het Capgemini ScaleUp Qualification Program. Connective heeft de hoogste score in het programma gehaald en mag zich
dus voortaan een 'Advanced Level ScaleUp' noemen. Een scale-up die dit niveau wil bereiken, moet het uitstekend doen op
alle vlakken van de scorematrix.
Eind 2018 lanceerde Capgemini het ScaleUp Qualification Program om meer inzicht te krijgen in ScaleUps en om grote
bedrijven en scale-ups efficiënter te laten samenwerken. In het programma doorlopen scale-ups een vierstappenprocedure die
hun prestaties op vier vlakken tegen het licht houdt: personeel, financiën, zaken en technologie.
Nicolas Metivier, CEO van Connective: “Het ScaleUp Qualification Program van Capgemini bekijkt echt alle facetten van een bedrijf
en dat vind ik een sterke troef. De analyse gebeurde op meer dan alleen ons ons bedrijfsmodel en gaf ons meer inzicht in wat we
kunnen bereiken. Ze besteedden evenveel aandacht aan mijn team als aan het groeipotentieel van onze innoverende producten. En
voor mij is een team dat uitstekend werk levert de belangrijkste voorwaarde om een scale-up te doen slagen!”
“Connective haalde een erg hoge score bij onze doorlichting. Dat betekent dat ze het goed tot uitstekend deden bij elk van onze vier
pijlers: personeel, financiën, zaken en technologie.” vertelt Elias Ghanem, Chief New Technologies Officer en vicevoorzitter van
FinTech Europa bij Capgemini. “Als we toegepaste innovatie in de financiële sector willen promoten, is het cruciaal dat innovatieve
scale-ups en gevestigde bedrijven efficiënt met elkaar samenwerken. Resultaten zoals de Advanced-erkenning voor Connective in het
programma van Capgemini zijn een eerste stap in de goede richting om de trendsetters in de sector en de traditionele spelers samen
te brengen.”
Wereldwijde samenwerking
Het ScaleUp Qualification Program brengt scale-ups en gevestigde bedrijven over de landsgrenzen heen samen, en dat maakt
dit initiatief zo uniek. Een Franse bank kan bijvoorbeeld contact leggen met een scale-up uit Singapore en een Singaporese
verzekeringsfirma kan een ideale match zijn met een scale-up in New York.

1 Een scale-up of groeibedrijf is een start-up die al even uit de startblokken is en al minstens 1 miljoen euro heeft bijeengebracht. Deze

bedrijven beschikken over een voltijds managementteam en een duurzaam klantenbestand. Een Advanced Level ScaleUp is een ScaleUp
die als zodanig is gekwalificeerd zoals gedefinieerd door de beoordelingsmatrix in het programma.

“Connective is een pan-Europees bedrijf met kantoren op verschillende locaties in Europa. Tijdens het kwalificatieprogramma
maakten we kennis met experts van Capgemini in verschillende landen. Die persoonlijke gesprekken waren erg belangrijk, want
daardoor hebben we erg veel geleerd over ons eigen bedrijf. De diepgang van het proces en de uiteenlopende kennis van de experts
zijn een grote meerwaarde voor dit programma”, voegt Metivier toe.
Een bedrijf dat een Capgemini Qualified ScaleUp wil worden, moet eerst een intense erkenningsprocedure in vier stappen
doorlopen. Daaruit blijkt of het bedrijf 'volwassen' genoeg en geschikt is voor een goede samenwerking. De
vierstappenprocedure omvat webscraping, een zelfverklaring, een diepgaand gesprek met Subject Matter Experts van
Capgemini en feedback van klanten. Tijdens deze stappen wordt de scale-up op vier vlakken beoordeeld: personeel, financiën,
zaken en technologie. Zo meet het systeem of de scale-up 'volwassen' genoeg is om doeltreffend te kunnen samenwerken
met grote bedrijven. Op basis van deze diepgaande beoordeling krijgt de scale-up een van de volgende niveaus: Promising,
Emerging, Intermediate of Advanced ScaleUp.
Zodra de scale-up de erkenning van Capgemini op zak heeft, krijgt het bedrijf een officieel logo en een erkenningsdocument
om zijn reputatie en zichtbaarheid in de bedrijfswereld kracht bij te zetten.

Over Connective
Connective werd opgericht in 2014 en heeft zich snel ontpopt tot een referentie op het vlak van Digital Transaction
Management (met een combinatie van diensten op het gebied van digitale identiteit, smart documents en digitale
handtekeningen). Het groeibedrijf biedt oplossingen om documentgerichte processen te digitaliseren en documenten
eenvoudig digitaal te ondertekenen. Bedrijven zoals BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon,
Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen en vele anderen geloven stellig in de oplossing
van Connective. Het bedrijf heeft vijftig werknemers in dienst en is gevestigd in Antwerpen. Ook in Amsterdam (NL) en Parijs
(FR) heeft het een kantoor. Meer informatie op www.connective.eu

Disclaimer
Capgemini´s ScaleUp Qualification programma (het “programma”) is gebaseerd op de informatie die publiek beschikbaar is
alsook op de verklaringen van de deelnemende bedrijven. Capgemini garandeert noch auditeert de informatie dat werd gegeven
door de deelnemende bedrijven en zal Capgemini deze informatie niet bevestigen of certifiëren.
Het gebruik van de resultaten uit het programma door een derde partij gebeurt op eigen risico. Participeren in het programma
duidt niet op een partnership of commerciële relatie tussen Capgemini en de deelnemende bedrijven.

