
1

Sogeti & vakmanschap

Bijt je 

vast in een 

carrière bij 

Sogeti



inhoud

11

20

10

4

6

8IT verrijkt de wereld
Laat je inspireren door deze vier Sogetisten die  
werken aan innovatieve projecten voor nationale  
en internationale top-bedrijven. 

En verder
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Het zinvolle vastbijten
Sogetisten stellen hun eigen ontwikkelingsplan op. 
Jij bepaalt waar je je tanden inzet. 

‘Ik ben klaar om  

te bouwen aan het Sogeti  

van de toekomst’ 

Ethische hacker
Hij bestaat niet, maar wij  
zoeken ‘m wel

Actueel
Van Sogeti in vogelvlucht tot  
onze favourites on Spotify

Jouw baan, mijn baan
Twee werelden, één doel

Studentenunit
‘Hier leg je contacten die waardevol  
zijn voor de rest van je carrière’

Sogeti Academie
De Ohio roadtrip van onze  
Young Professionals

Goed bezig
Sogetisten zijn sociaal en betrokken

Leuk!
Dit maakt werken bij Sogeti zo leuk

It’s not all work
Vier keer ontspannen naast  
je werk bij Sogeti

Trendanalist  
Menno van Doorn
‘Een vriendschap is toch niet meer 
dan oude herinneringen ophalen …’
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welkom

Jouw reis begint hier
IT speelde nauwelijks een rol in de  
tijd dat ik startte met mijn eerste baan. 
Een totaal andere wereld dan nu, 
waarin de ontwikkelingen binnen de  
IT elkaar in sneltreinvaart opvolgen.  
Je moet continu gefocust blijven en  
jezelf ontwikkelen om op het juiste 
spoor te blijven. Dat geldt voor jou, 
maar ook voor mij. De CEO vormt  
hierop geen enkele uitzondering.  
Zeker bij Sogeti niet. 

Welke stations doe jij in je carrière  
aan? Stippel je toekomst uit en weet 
wat je wil. Het kennen en herkennen 
van je vertrekpunten is belangrijk.  
Het biedt een basis om op terug te  
vallen en het geeft richting voor de  
toekomst. Bij Sogeti is deze basis  
stevig verankerd in onze fundamenten, 
ons denken en doen. Ze maken ons 
een bijzonder én succesvol bedrijf,  
dat zich op basis van expertise en  
vakmanschap positief weet te onder-
scheiden in een complexe en innova-
tieve markt. 

We vinden dat je zélf verantwoor
delijk bent voor je ontwikkeling en 
de bijdrage die je daarmee levert aan 
het succes van Sogeti. Het accent ligt 
daarbij op zelfsturing, zelfontplooiing 
en zelfevaluatie, wat de uitdaging om 
te werken voor de beste IT-dienst-
verlener groter maakt dan ooit.

Is Sogeti jouw volgende station? We 
gaan het gesprek graag met je aan.

Piet Wybe Wagter
Chief Executive Officer
Sogeti Nederland B.V.
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  Kundig | Je weet hoe 
je code schrijft en hoe je 
bijvoorbeeld een website  
of app ontwikkelt. 

  Nieuwsgierig | Puzzelen, ontsleutelen, 
op zoek naar het onbekende. Het is je 
natuurlijke habitat. Uiteindelijk wil je 
altijd tot de kern komen.

Gezocht: 
ethische hacker

vakmanschap

Dé ethische hacker bestaat  
misschien niet, maar wij zoeken 
‘m wel. Beschik jij over deze  
vijf eigenschappen, dan is er 
zeker plek voor jou bij Sogeti. 
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  Principieel | Je hecht veel waarde 
aan een veilige (digitale) wereld.  
En kijkt kritisch en met gezonde achter-
docht naar alles wat er speelt rondom 
online privacy.

  Betrokken | Verder gaan waar 
anderen stoppen en acteren op 
de grenzen van wet en ethiek, 
dat ben jij. 

  Teamspeler | Je voelt je verant-
woordelijk voor je eigen werk én 
dat van een ander. Het liefst zoek 
je anderen (virtueel) op om samen 
de puzzel op te lossen.

Gezocht: 
ethische hacker

3
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BEN JIJ DE ETHISCHE HACKER DIE WIJ ZOEKEN?  
Twijfel dan niet en ga naar sogeti.nl/werkenbijsogeti
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actueel

Boordevol energie en klaar om de klus 
te klaren kwam ik op 1 september 2015 
binnen bij Sogeti. Precies drie weken 
stond ik te boek als Project manager 
om vervolgens door te groeien tot  
Delivery Manager. Een prachtige 
uitdaging, waarbij ik de kans kreeg om 
Sogeti beter te leren kennen en te wer-
ken met ervaren en gedreven mensen. 
Ontzettend leerzaam. Iedereen die zo’n 
kans krijgt, zou ‘m met beide handen 
moeten aanpakken. 

Doorgroeien
Bijna een jaar later sta ik opnieuw voor 
een uitdaging. Sogeti start verschillende 
start-ups in het land. In Amsterdam 
opent Sogeti een start-up gericht op 
development met IBM Bluemix. Aan mij 
de eer om deze start-up te begeleiden. 
Een unieke kans die ik niet aan me 
voorbij heb laten gaan. Samen met 
een team bouw ik aan een succes- 
volle toekomst. Nieuwsgierig? Kom  
een keertje langs in de B. Building  
in Amsterdam.

Elaine Versloot
Chief Launching Officer
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Marktpositie
Top 10-speler met zo’n  
   € 240 miljoen netto-omzet.

Sogeti Academie
Sogetisten staan aan het 
roer van hun eigen ontwik-
keling.

Familie Er zijn 

2.431 

Sogetisten 

Daar wil jij toch
ook bij horen?

Sogeti in vogelvlucht
Sogeti (Société pour la Gestion de l’Entreprise et 
Traitement de l’Information) is een wereldwijde 
ITdienstverlener. 

Amersfoort

Amsterdam 
Zuidoost

Groningen

Vianen 
(hoofdkantoor)

Rotterdam

Eindhoven

Dicht bij de klant
vestigingen

Mobile

BI & Analytics

Testen

Security

High Tech

Functioneel 
Beheer

Business  
Technology

Project en Service 
Management

Java

Microsoft

Oracle

SAP

Onze expertises
IT-dienstverlening op het gebied van:

Cloud & Infrastructuur 
Services

5
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‘Wie onvervangbaar  
wil zijn, moet zich  
blijvend onderscheiden’

Young Sogeti

Geeft je een
carrièreboost 
Young Sogeti is het netwerk voor Sogetisten tot 
en met 31 jaar. Young Sogeti organiseert verschil
lende activiteiten gebaseerd op de drie pijlers: 
Unite, Educate en Enjoy.  

Denk bijvoorbeeld  

aan spraakmakende  

borrels, informatieve  

bijeenkomsten over  

hypotheken of  

vitaliteit en de  

Young Sogetist of 

the Year Verkiezing.  

Win je deze award, 

dan mag je deel-

nemen aan een  

van de talenten- 

 programma’s van  

Sogeti. 

VOLG ONS OP FACEBOOK

Like Young Sogeti op Facebook en blijf op de hoogte  

van de verschillende activiteiten die we organiseren.

1.  Thunder – Yellow claw & Opposi

tes ‘Na een domper of slechte dag 

word ik hier weer echt happy van’

2.  Can’t stop the feeling! – Justin  

Timberlake ‘Dit nummer geeft mij 

een super energieboost!’

3.  Never Say Never – Armin van  

Buuren feat. Jacqueline Govaert 

‘Mijn favoriete nummer op een  

normale werkdag’

4.  Ligaya – Gouryella ‘Als ik dit  

nummer hoor, verschijnt er altijd  

een grote lach op mijn gezicht’

5.  Bloodstream – Ed Sheeran and  

Rudimental ‘Goede opbouw en 

beat. Heerlijk om op te program-

meren’

SOGETI
FAVOURITES
ON SPOTIFY

COCO CHANEL
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jouw baan, mijn baan

Zij is Functioneel Beheerder,  
hij Infrastructure Engineer. 
Rebecca Fernández en Mark 
Zwagemakers zijn verschillend, 
maar toch ook weer niet.  
Proactief, flexibel én grenzen  
durven stellen. Dat is wat  
ze bindt. 

Rebecca 
& Mark

Rebecca: ‘Binnen ons werkveld 
staan de ontwikkelingen niet stil. 
Security en de cloud. Geleid door 
zulke thema’s verandert Functioneel 
Beheer haast met de dag. Kennis 

van nu blijkt al snel achterhaald.  
Het onderstreept de noodzaak om 
bij te blijven. Binnen die steeds weer 
nieuwe context veranderen ook  
begrippen en taakomschrijvingen.’

Mark: ‘De functie van systeembe
heerder is daar een goed voor
beeld van. In plaats van beheer 
krijgt de adviserende rol voor 
clouddiensten steeds meer nadruk.’

‘Precies. Software as a service is 
al niet meer weg te denken. Eigen 
serverparken verdwijnen, bedrijven 

plaatsen steeds meer in de cloud. De 
rol van Functioneel Beheer verschuift 
van schakelpunt naar regisseur.’ 

‘Verandert jouw werkveld  
ook continu?’

‘Ik kwam bij de Politieacademie bin-
nen om te ondersteunen bij het om-
zetten van telefoonnummers. Maar al 
binnen een week deed ik het beheer 
van TOPdesk en was ik betrokken bij 
het opzetten van Skype for business 
in de cloud. Nu ben ik projectleider 
en Functioneel Beheerder bij de 

REBECCA FERNÁNDEZ (33) 
Functie Functioneel Beheerder 
In dienst sinds juni 2015 
Huidige opdracht bij de Politie-
academie in Apeldoorn 
Woont in Wierden met partner  
en twee dochters van 1 en 
3 jaar oud 
Hobby’s wandelen, lezen en 
kickboksen
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overgang naar Windows 10. Alles  
bij elkaar een flinke klus.’

‘Dat herken ik. Bij mijn opdracht
gever Stater draag ik bij aan de 
transformatie van de organisatie. 
Die wordt agile, waarbij mijn 
team verantwoordelijk is voor  
elke nieuwe release van Stater
software. Het is een brede rol, 
zeker omdat de Staterapplicatie 
nauw samenhangt met veel  
andere applicaties. Die onder
linge afhankelijkheden moet ik 
dus goed kennen.’ 

‘Zo, dat vraagt om heel wat tech-
nische knowhow. Veel meer dan  
ik bij mijn huidige opdracht nodig 
heb. Maar waar het volgens mij 
voor ons allebei wél op neerkomt,  
is dat we niet zonder goede com-
municatie kunnen. Die interactie  
is echt onmisbaar. Als ik mensen  
in het kort uitleg wat ik doe, dan 
vertel ik dat ze me als tolk moeten 
zien. Als verbindende schakel  
tussen IT en de gebruiker. En dat 
het aan mij is om wensen en bood-
schappen telkens zo helder mogelijk 
over te brengen.’ 

‘Absoluut. Als je werkt binnen  
Functioneel Beheer moet je je  
proactief opstellen. Iets wat  
binnen onze sector lang niet  
altijd vanzelfsprekend is. Ik  
heb mezelf daarin ook moeten  
ontwikkelen. Maar hoe meer  
ervaring, hoe beter dat gaat.  
Je moet kunnen doorvragen.  
En, zeker niet onbelangrijk: je  
moet grenzen durven stellen. 
Ook kunnen uitleggen waarom  
iets níét kan, wanneer een ander  
daar toch op aanstuurt.’

MARK ZWAGEMAKERS (35) 
Functie Infrastructure Engineer 
In dienst sinds december 2007 
Huidige opdracht bij Stater  
in Amersfoort 
Woont samen in Nijmegen 
Hobby’s fotograferen, fietsen, 
zingen bij popkoor D’Accord  
en schermen
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studentenunit

Ruud van Geleuken
De Sogeti Studentenunit is opgericht om studenten 
te laten proeven van het ITvakgebied. Ruud is 
sinds twee maanden lid en is blij dat hij deze 
keuze heeft gemaakt. 

 Waarom heb je je aangesloten bij de Sogeti Studentenunit?
‘Ik hoop mezelf beter te leren kennen, zodat ik weet waar mijn  
interesse op IT-gebied ligt. De workshops en trainingen gaan hier  
zeker aan bijdragen. Verder verwacht ik dat de Studentenunit mij 
helpt om de koppeling tussen theorie en praktijk te maken.’

 Voldoet de Studentenunit aan je verwachtingen?
‘Absoluut. Mijn eerste workshop zit erop en die heeft me al veel  
informatie opgeleverd. En dat is precies de reden waarom ik me  
heb aangesloten: kennis vergaren die niet direct voorhanden ligt.’

 Je bent nu al een tijdje lid. Waar heb je het meest aan gehad?
‘Security Sessions (skill pill). Dit is de eerste workshop die ik heb  
gevolgd. Vooral het onderdeel social engineering sprak tot de  
verbeelding. De opgedane kennis heb ik meteen in praktijk gebracht.’ 

 Ga je ook stage lopen via de Sogeti Studentenunit? 
‘Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ik denk dat  
ik me eerst ga oriënteren op de opdrachten in mijn regio.’ 

 Zou je de Sogeti Studentenunit aanraden aan anderen? 
‘Zonder twijfel. Je legt hier contacten die waardevol zijn voor de  
rest van je carrière. Een goed netwerk helpt je om sneller een baan  
te vinden. Dus, heb je de drive en ambitie om ook in je vrije tijd  
aan de slag te gaan met je vakgebied, word dan lid van de  
Sogeti Studentenunit!’

vragen aan student IT & Business

1
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OOK LID WORDEN?  
Kijk op sogeti.nl/werkenbijsogeti
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verrijkt de wereld
Een Sogetist werkt aan innovatieve 
projecten. Zo ontwierp Carlos soft-
ware om pijpleidingen met kleine  
voertuigjes op defecten te controleren 
en stond Chris aan de wieg van Toon, 
de slimme thermostaat.  
Vier Sogetisten over de ins & outs  
van hun projecten. 

IT



IT verrijkt de wereld

‘Wist je dat zo’n veertig procent van  
alle mobiele dataverkeer door netwer-
ken gaat    die door Ericsson worden 
gefaciliteerd? Dat werd mij duidelijk 
toen ik voor deze marktleider op het  
gebied van mediaoplossingen, telefonie, 
televisie en internet aan de slag ging. 
Ericsson zocht een tester die vanaf het 
prille begin kon meewerken aan een 
universal servicebus-project voor een 
zeer grote provider die diep geworteld 
zit in de mediawereld. In het kort kwam 
het erop neer dat ik op één manier 
media moest transcoderen, zodat het 
op verschillende platforms – denk aan 
iOS, Android, internet – beschikbaar 
werd. Dat klinkt misschien eenvoudig, 
maar het was veel complexer dan je 
zou denken. Testen was het codewoord. 
De verschillende soorten programma-
tuur hebben elk hun eigen uitdagingen. 
Dat ik vanaf het begin bij dit project 
betrokken was, had zeker een positief 
effect. Het bood mij de kans om me 
de materie helemaal eigen te maken. 
Het is dan ook gelukt om de media zo 
snel mogelijk universeel beschikbaar te 
maken voor de eindgebruiker in een  
volledig systeem.’

Multimediale oplos
singen on demand

Marjolein (30)

‘Media op één manier 
transcoderen voor  
diverse platforms’

Sogeti & vakmanschap12
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‘Welke flora en fauna leven er in een 
gebied, in welke hoeveelheid en op 
welke locatie? Om al deze gegevens 
nauwkeurig in kaart te brengen, ontwik-
kelden we voor Staatsbosbeheer de 
CMSi Obsveg app. Om in aanmerking 
te komen voor een subsidie van Sub-
sidiestelsel Natuur & Landschap (SNL) 
moet Staatsbosbeheer een verantwoor-
ding afleggen. Deze app is speciaal 
voor SNL-monitoring ingericht. Een 
ander groot voordeel is dat de app ge-
koppeld is aan de Nationale Databank 
Flora Fauna (NDFF), zodat alle gege-
vens ook toegankelijk zijn voor de pro-
vincies. Op deze manier kan er worden 
beoordeeld hoe goed (of minder goed) 
het gaat de natuur. Mijn bijdrage aan 
de app had vooral te maken met het 
testen en de testcoördinatie. Aanvan-
kelijk waren er in het testproces geen 
eindgebruikers aangehaakt. Terwijl  
die juist een sleutelrol moeten spelen 
in een succesvolle implementatie. Dat 
hebben we uiteraard opgelost, ook al 
ging dat niet zonder slag of stoot. Veel 
boswachters hebben het digibetisme  
uitgevonden. Maar hun vakidiotisme – 
in positieve zin – is bewonderenswaar-
dig. Ze hebben onwaarschijnlijk veel 
parate kennis over de natuur. Briljant 
en tegelijkertijd jaloersmakend.’

Briljante kennis over 
de natuur in een app 

Martijn (35)

‘Eindgebruikers  
hebben een sleutelrol 
bij een succesvolle  
implementatie’



‘Samen met collega’s heb ik software 
ontwikkeld voor Applus waarmee ze  
wereldwijd unieke testen uitvoeren.  
Applus Rtd, een dienstverlener voor  
de energie-, olie-, gas- en chemische 
industrie, controleert of leidingen niet  
te veel geroest zijn en of slechte plek-
ken niet veel slechter zijn geworden. Dit 
doen ze aan de hand van niet-destruc-
tieve testen. Hierbij wordt de kwaliteit 
van de leiding in kwestie onderzocht, 
zonder het object daadwerkelijk te be-
schadigen. Denk hierbij aan rupsachtige 
voertuigjes met on board-elektronica 
die door pijpleidingen rijden of drijven 
en met ultrasoon geluid de wanden 
realtime scannen op defecten. Er zijn 
verschillende tools voor onderzoeken 
in pijpleidingen. Sommige hangen aan 
een lange kabel. Zo’n type tool kan 
gerust twintig kilometer een leiding 
ingaan voor onderzoek. Onze software 
maakt deze manier van testen moge-
lijk. De wanddikte en amplitude (de 
signaalsterkte) worden gemeten aan de 
hand van maar liefst 160 sensoren die 
rondom de tool zijn gepositioneerd. De 
software is nog niet multi-user. Dat is een 
volgende uitdaging die ik graag aanga.’

Software voor niet
destructief testen

Carlos (47)

‘Voertuigjes met  
on boardelektronica 
scannen pijpleidingen  
op defecten’

Sogeti & vakmanschap14
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‘Ken jij Toon al? Toon is de slimme 
thermostaat van Eneco die nauw sa-
menwerkt met de slimme energiemeter. 
Slim is Toon zeker. Het is een compleet 
bedieningspaneel voor internet of 
things. Bij de ontwikkeling van een der-
gelijk device zijn begrijpelijkerwijs veel 
partijen betrokken. Aan mij de eer om 
namens Sogeti als testmanager op te 
treden. Ik zorgde ervoor dat de kwaliteit 
van de software op het juiste niveau 
was en dat alles door en door getest 
werd. Alle kinderziektes moesten eruit 
voordat Toon op de markt kwam. Ik heb 
ruim een jaar aan dit project gewerkt. 
In de oude wereld is het gebruikelijk om 
lang te doen over softwareontwikkeling, 
maar in de nieuwe wereld zit veel meer 
dynamiek en snelheid. Dat maakt Toon 
ook zo’n interessant project. Inmiddels 
hangt Toon bij veel Eneco-klanten aan 
de muur en met trots durf ik te zeggen 
dat de slimme thermostaat een succes 
is. De mogelijkheden van internet of 
things zijn eindeloos en dus blijft Toon 
een product dat uitermate geschikt is 
voor doorontwikkeling.’ 

Uitvoerig testwerk 
voor slimme  
thermostaat

Chris (28)
‘Kinderziektes eruit  
voordat Toon op  
de markt kwam’
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mobile reporter

Ohio, here 
we come! 
Young Professionals krijgen bij ons een unieke business course 
aangeboden: drie weken een training in Ohio. Iedere twee 
maanden vertrekt er een nieuwe groep. Ben jij er de volgende 
keer bij?

Claudia  
Star (29)

maakte voor ons 
een verslag  

van haar Ohio  
roadtrip

Bij Sogeti gooien we je niet zo-
maar in het diepe. We vergroten 
eerst je overlevingskansen. Dit 
doen we met een basisopleiding 
van twee maanden aan de Sogeti 
Academie. Je maakt niet alleen 
kennis met Sogeti, maar ook met 
jezelf. De kers op de taart van 
deze opleiding is de business 
course aan de Ohio University. 
Hier werk je in groepen aan drie 

opdrachten. Je leert snel en ef-
fectief in teams samen te werken. 
We maken hierbij gebruik van het 
lean- en agile-gedachtegoed om 
maximale resultaten te boeken 
in korte tijd. Met behulp van high 
performance teams kijken we  
hoe de individuele kwaliteiten  
het beste tot zijn recht komen in 
het team. 

*

1 Ohio University is een van de oudste universi-
teiten van de Verenigde Staten. In 1809 gingen 
de deuren open voor studenten. 2 Acclima
tiseren op de campus van Ohio University. 
Maandagochtend is de aftrap van het officiële 
Ohio-programma. 3 Guys on a mission: klaar 
om hun businessplan te verdedigen voor de jury. 
4 De presentatie in de tweede week zit erop. 
De coaches waren lovend. 5 De weekenden 
staan in het teken van chillen bij het zwembad, 
gezamenlijk eten, sporten of darten in de lokale 
pub. 6 De tijdsdruk is groot. De groepen werken 
ook vaak ’s avonds nog door. 7 The class of June 
2016. 8 Hiken in het Hocking Hills State Park. 
Adembenemend mooi.

‘Ohio was 
intensief, 
maar ook 
super  
leerzaam’

1

Ohio University
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OOK NAAR OHIO? Kijk voor meer informatie 
op sogeti.nl/werkenbijsogeti

OHIO

5

Ook ’s avonds aan het werk

Hiken in Hocking Hills

The class of

Acclimatiseren

Guys on a mission

Chillen bij het zwembad

Toppresentatie!

8

OHIO UNIVERSITY

3

2

4

7

6
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goed bezig

Betrokken en sociaal
Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit Sogetisten in het 
DNA. Sogeti wil een winstgevende, groeiende, maar vooral ook 
duurzame onderneming zijn. Daarom dragen we in tijd en in 
geld bij aan maatschappelijke projecten. Goede voorbeelden 
hiervan zijn de Super Opkikkerdag, Fundrunner en ProjectB. 

Stichting Opkikker
Sinds 2012 is Sogeti sponsor 
van Stichting Opkikker, een 
stichting die ernstig zieke 
kinderen en hun familie een 
onvergetelijke dag bezorgt 
door ze even uit de sleur 
van de dagelijkse zorg te 
halen. Wij helpen graag 
een handje mee. Letterlijk. 
Bijvoorbeeld op de Sogeti 
Super Opkikkerdag. Op 
deze dag transformeren 
Sogetisten in ware gezins
begeleiders. Speedboot 
varen, helikopter vliegen, 
karten, varen op een pira
tenboot, cupcakes versieren, 
roofvogels aaien. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of 
het kan. Alles om  
de kinderen en hun  
familie een echte  
opkikkerdag te  
bezorgen.

ProjectB
De ProjectB Challenge is  
een wedstrijd tussen groepen  
studenten in het laatste of  
voorlaatste jaar van hun IT
studie. De studenten worden 
uitgedaagd hun ITkennis en 
creativiteit te gebruiken om  
de kwaliteit van leven van 
mensen met een beperking  
of chronische ziekte te  
verbeteren. 
De resultaten zijn ieder jaar 

1

weer verrassend. Dit jaar werd 
Dream IT van de Hogeschool 
Eindhoven door de vakjury 
bekroond. Deze innoverende 
app werkt met markers en 
augmented reality. Twee strip
figuurtjes begeleiden kinderen 
in alle fasen van hun zieken
huisopname. 
Op tweakers.net/projectb vind  
je een overzicht en videoclips  
van alle inzendingen.

Fundrunner
Fundrunner is kilo
meters omzetten in 
een donatie voor een 
goed doel. Met de 
Fundrunnerapp kun je 
activiteiten waarmee je 
buiten kilometers maakt  
(fietsen, wandelen en hard
lopen) omzetten in een  
donatie voor een goed doel.  
Het enige wat je hoeft te doen 
om een donatie mogelijk te 
maken, is je prestatie en een 
bericht van je sponsor (Sogeti 
dus) te delen op een of meer
dere sociale netwerken.

Sogeti sponsort met  
Fundrunner vijf goede 
doelen:
• Run for KiKa 
• Stichting Opkikker
• Topsport for Life 
•  Stichting Zonnebloem
•  VluchtelingenWerk Nederland

2

3
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over ons

Leuk!
   Steeds meer vrouwelijke Sogetisten

Een eigen budget voor persoonlijke ontwikkeling 
    Het aantal toptalenten
  dat zich intern ontwikkelt 

Onvergetelijke
 bedrijfsfeestjes 
 Hulpvaardige collega’s die je verder helpen 

Milieuvriendelijk wagenpark
De gruwelijk lekkere Sogeti-drop

Dat iedereen met sponsoring van de personeelsvereniging    
 een activiteit kan organiseren

 De elektrische
 Sogetileenauto 

Collega’s die elkaar Sogetisten noemen 
Een drieweekse business course 
naar Ohio voor Young Professionals

Dat rood onze lievelingskleur is

Stap je wel eens met het verkeerde been  
uit bed? Maak je niet druk, bij Sogeti is het 
(bijna) altijd leuk!
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kennisdeling

Het zinvolle 
vastbijten

Je bent Sogetist of niet. Dit impliceert 
dat je persoonlijke groei en ontwik-
keling serieus neemt. Dat je open 
staat én verantwoordelijkheid neemt 
voor talent- en kennisontwikkeling. In 
de wetenschap dat jij, jouw collega’s 
én onze klanten daar direct baat bij 
hebben. Nog even los van het plezier 
dat investeren in jezelf met zich mee-
brengt. Hoe beter jij wordt in je vak 
en daarbij ook zelf bewust regie kiest, 
hoe groter je inbreng. 

Zelfontplooiing 
Bij Sogeti heb je alle mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen – onze Acade-
mie biedt daarvoor een ruim assorti-
ment aan opleidingen en trainingen. 
Het is aan jou om daar het maximale 
uit te halen. Ook bieden we nationale 
en internationale talentenprogramma’s 
waaraan geselecteerde Sogetisten 
deelnemen. Verder organiseren  
medewerkers met elkaar hackatons  

Marlous Joosten (32)
‘Een jaar lang heb ik 
ons talentenprogramma 
Success gevolgd. Het 
was een inspirerende, 
energieke, uitdagende, 
spannende en geweldige 
reis die ervoor gezorgd 
heeft dat ik me zekerder 
voel in mijn werk. Ik heb 
de organisatie nog beter 
leren kennen en het heeft 
me van tijd tot tijd uit  
mijn normale, dagelijkse 
werkzaamheden getrok
ken. Dat werkt bijzonder 
verfrissend. En niet geheel 
onbelangrijk: success 
heeft me een nieuwe  
functie opgeleverd.  
Ik ben blij dat ik werk  
bij een dat op deze  
manier in mensen  
investeert.’

Wij geloven in persoonlijke ontwikkeling en in de regie 
hebben over je eigen carrière. Als Sogetist bepaal jij waar 
je je tanden inzet. Of dat nu individueel online leren is of 
gezamenlijk via community’s. Via de Sogeti Academie kan 
het allemaal. 

‘Het is top hoe  

Sogeti in haar mensen  

investeert’
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Ben jij net als Marlous, Robbert en Annet iemand die zich 
weet vast te bijten in zijn ontwikkeling? Waar wacht je dan 
nog op! Ga naar sogeti.nl/werkenbijsogeti

en innovation challenges rondom  
de speerpunten van Sogeti.

Over de grens
Claudia Star beleefde een enerve-
rende business course aan de Ohio 
University. Deze reis maakt deel uit  
van het opleidingsplan voor starters  
bij Sogeti. Lees haar verhaal op  
pagina 16.

Annet Boog (30)
‘Het voelde alsof ik de 
dag na SoLead moest 
terugkeren op aarde. 
Deze Leadership  
Academy stond in het 
teken van het creëren van 
een omgeving die samen
werking, engagement en 
collectieve intelligentie 
stimuleert. Leren door te 
doen, dat was het motto. 
Meteen werden we uit 
onze comfortzone ges
chud. Zo sta je ineens in 
verkleedkleren een pre
sentatie te geven aan de 
CEO van Sogeti en dans 
je met een gekke haar
band door de groep. Iets 
wat ik normaal nooit zou 
doen, maar toch deed ik 
het. En dan … dan moet 
je echt weer even landen. 
Maar ook dat kwam 
goed. Energieker dan 
ooit, vol goede ideeën 
en klaar voor het creëren 
van awesome spaces!’

Robbert van Engen (28)
‘Meedoen aan SoLead 
was voor mij een ge
weldige kans. Door 
inspirerende activiteiten 
en tools ben ik klaar 
om te bouwen aan het 
Sogeti van de toekomst. 
Daarnaast was dit een 
fantastische manier om 
inspirerende collega’s 
van over de hele wereld 
te ontmoeten.’

‘Sta je ineens verkleed  
als iemand uit Star Wars  

voor de CEO’

‘Ik ben klaar om  

te bouwen aan het Sogeti  

van de toekomst’ 
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ontspannen

It’s not all work
Ontwikkeling binnen je vakgebied is belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we plezier hebben 
met elkaar. Je collega’s beter leren kennen of elkaar sportief uitdagen. Wij gaan de uitdaging graag aan. 
Zo ontspannen we bij Sogeti.

Op 1.500 voet, oftewel zo’n 500 meter hoog, 
vlogen 30 Sogetisten over de Veluwe, Paleis  
‘t Loo, Koningin Julianatoren en Apenheul. 

Vol verwachting klopte hun hart: 900 Sogeti
kids kregen vorig jaar van de goedheilig man 
een cadeautje. De 35 Pieten uit eigen school 
strooiden ruim 200 kg aan pepernoten. 

De voetjes van de vloer. Ruim 1.600 Sogetisten 
en hun partner gingen uit hun dak op het jaar
feest. Een topfeest voor iedereen. De jongste 
bezoeker was 19, de oudste 64. 

Een game night als remedie tegen stress, want 
uit onderzoek blijkt dat een gamepauze stress 
op de werkvloer voorkomt. 

Vliegen 

Sinterklaasfeest

Jaarfeest

Game night 1 2

3 4

900 cadeautjes

1.500 voet

 100 medewerkers
 17 vrouwen
 83  mannen

1.600 feestende  
sogetisten
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column

Automatiseren en informatiseren. Deze twee karakteristieken zijn bepalend geweest voor de ITontwikkelingen 
in de afgelopen dertig jaar. Nu wordt daar een derde mogelijkheid aan toegevoegd: computers gaan con
verseren. Antropomorfische personificatie is het gevolg.

Siri, Viv, Cortana, Amazon Echo en 
nog vele andere maken het mogelijk 
om een menselijk gesprek met een 
computer te voeren. Technologieën uit 
de koker van kunstmatige intelligentie, 
zoals deep learning en natural langu-
age generation, maken dit mogelijk. 
De nieuwe taalvaardigheid van de IT-
systemen geven een opmerkelijke twist 
aan de hedendaagse computerkunde. 
Het leidt tot een vergaande vorm van 
antropomorfische personificatie. 

Softwarebots
Bij antropomorfische personificatie 
schrijf je menselijke eigenschappen 
toe aan iets dat niets met een mens  
te maken heeft. Zo gaan we converse-
rende computers als mensen behan-

delen, omdat we er mensen in zien. 
Ze praten immers terug, begrijpen 
ogenschijnlijk wat we zeggen en leven 
zich in ons in. Juist die vermeende 
menselijke eigenschappen versterken 
de band tussen mens en computer. Er 
zijn al software-bots, zoals Little Bing in 
China, waar mensen hun hele hebben 
en houden aan toevertrouwen. 

Meer dan een vriend 
Een algoritme als beste vriend of 
vriendin, zoals in de film Her, is zeker 
geen sciencefiction meer. Vrienden 

vergeten nog wel eens wat. Little Bing 
niet. Vrienden hebben vaak geen tijd. 
Geen probleem voor Little Bing. Hoe 
mooi kan het zijn om alles te kunnen 
delen en te bespreken met deze 
antropomorfisch personificerende sys-
temen? Want zeg nu zelf, vriendschap 
is toch niet meer dan oude herinne-
ringen ophalen ...

VINT is onderdeel van Sogeti-
Labs, een wereldwijd netwerk 
van technologie-experts. Het 
instituut voorziet in inspirerende 
en praktische inzichten van inno-
vatieve toepassingen in nieuwe 
technologie. labs.sogeti.com 

‘Aan Softwarebots als  
Little Bing vertrouwen  
mensen hun hele hebben 
en houden toe’ 

Menno van Doorn
Directie VINT  research instituut - Sogeti



Als starter kun je bij ons worden aangenomen op dezelfde dag  
als dat je solliciteert. Ook ervaren professionals kunnen bij ons een 
snelle carrièremove maken.  

Kijk op sogeti.nl/werkenbijsogeti

Reageer op een van onze  
vacatures. 

Is er een match, dan nodigen  
we je uit voor een gesprek. 

Bij een wederzijdse match volgt 
de capaciteitentest. 

Op de test volgt een gesprek 
over jouw mogelijkheden  
binnen Sogeti. 

Geschikt? Dan doen we je  
een passend voorstel. 

Na enkele dagen ontvang je 
onze definitieve aanbieding. 

Werken bij 
Sogeti 

Mail je (open) sollicitatie met 
cv. 

Is er een match, dan nodigen 
wij je uit voor onze selectiedag. 

Doe de capaciteitentest en vul 
een persoonlijkheidsprofiel in. 

Test goed doorstaan, dan ga  
je om tafel zitten met een  
Recruiter en Unitmanager. 

We gaan in op jouw mogelijk
heden bij Sogeti. 

Je hoort vrijwel direct of je  
een aanbieding krijgt. 

STARTERS ERVAREN PROFESSIONALS


