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Monitor

Het nieuwe normaal
Ziet u zo nu en dan ook door de bomen het bos niet meer? 
Big Data, Cloud, DevOps en Internet of Things volgden 
direct op ontwikkelingen als Social, Mobile en Agile. En nu 
schreeuwen Blockchain, Artificial Intelligence, Virtual Reality 
en Chatbots ook om uw aandacht. Het is al lastig genoeg 
om deze ontwikkelingen te blijven volgen, laat staan om 
de samenhang te blijven zien en de consequenties voor uw 
organisatie te doorgronden. 

Toch is dat nodig. De potentie van deze nieuwe moge-
lijkheden is enorm. En ze veranderen de verhoudingen in 
de maatschappij. Wat betekent dit voor mijn organisatie? 
Welke rol wil ik spelen, op welke wijze vul ik die in en 
samen met wie? Wie wil ik zijn? Vragen die elke organisa-
tie zich op dit moment stelt. Organisaties moeten zichzelf 
opnieuw uitvinden. Om dat goed te kunnen, is informatie 
nodig over de laatste technologische ontwikkelingen. En 
hoe deze kunnen bijdragen aan de nieuwe identiteit van 
uw organisatie.

Uw TechnologieMonitor
Met behulp van de TechnologieMonitor denken onze 
consultants actief met u mee. Zij zetten periodiek speciaal 
voor u de belangrijkste technologische ontwikkelingen op 
een rij. Dit is geen algemeen verhaal maar specifiek gericht 
op uw organisatie; maatwerk dus. Hiermee inspireren wij u 
en adviseren wij over de mogelijke betekenis van deze ont-
wikkelingen voor uw organisatie. Onze consultants maken 
hierbij gebruik van door Sogeti ontwikkelde en beproefde 
modellen.

U kunt uw TechnologieMonitor op verschillende manieren 
inzetten:
-  Voor inspiratie over innovatieve ontwikkelingen in de 

breedte, als input voor uw strategievorming;
-  Voor kennisvergroting over één of meer specifieke 

ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor uw 
branche en organisatie.

Hiermee bent u in staat gefundeerde keuzes te maken. 

Hoe komt uw TechnologieMonitor tot stand?
In een eenmalig intake gesprek spreekt onze Business 
Consultant de doelstellingen en frequentie met u af. U  
bepaalt zelf hoe vaak u de TechnologieMonitor wilt ontvan-
gen en waar de focus voor u op moet liggen. Gezamenlijk 
bepalen we welke specifieke onderwerpen of ontwikkelin-
gen voor uw organisatie van belang zijn. 

De TechnologieMonitor kan diverse vormen hebben; zowel 
een document als een inspiratieworkshop met uw manage-
ment is mogelijk. Aan u de keuze, zodat de Monitor perfect 
aansluit op uw situatie.  

Elke editie van uw TechnologieMonitor komt vervolgens 
door middel van de volgende stappen tot stand. De door-
looptijd bepalen we in overleg:
1. Intake
2. Oplevering TechnologieMonitor
3. Follow up gesprek
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In het Follow up gesprek worden afspraken gemaakt over 
eventuele accenten en de vorm van de volgende editie. 

SogetiLabs, een wereldwijd netwerk van experts
De consultant die aanspreekpunt is voor uw Technologie-
Monitor gebruikt het wereldwijde netwerk van Sogeti 
Technology Leaders. Door middel van de SogetiLabs  
community (www.labs.sogeti.com) is deze kennis en  
ervaring daadwerkelijk binnen handbereik en bent u  
niet afhankelijk van de kennis en kunde van één persoon. 
Op SogetiLabs staan alle publicaties van het Sogeti 
Verkennings Instituut Nieuwe Technologie (VINT). Ook  
verschijnen er met grote regelmaat blogs en artikelen  
van de Sogeti Technology Leaders.  

Meer informatie
Wilt u meer wilt weten over de TechnologieMonitor  
neem dan contact op met André Helderman  
(andre.helderman@sogeti.com) of Ton Eusterbrock  
(ton.eusterbrock@sogeti.com).                    

Over Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een toonaangevende IT-dienstverlener op het gebied van 
technologie en engineering services. Het bedrijf biedt oplossingen 
die digitale transformatie mogelijk maken. Grootzakelijke 
organisaties vertrouwen op de uitgebreide kennis en ervaring voor 
clouddienstverlening, digitale veiligheid, kwaliteitszorg & testing en 
digital manufacturing. Sogeti combineert daarbij slagvaardigheid 
en implementatiesnelheid met sterke technologiepartnerships 
volgens bewezen methodieken. De IT-dienstverlener voorziet in een 
eigen wereldwijd leveringsmodel Rightshore®.
 
Passie voor het vakmanschap zit in de genen van de meer dan 
2450 Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. Sogeti Nederland B.V. 
maakt deel uit van de wereldwijde Sogeti groep met zo’n 25.000 
IT-professionals in 15 landen, gevestigd in meer dan 100 locaties  in 
Europa, de VS en India. De Sogeti groep is een dochteronderneming 
van het in Parijs beursgenoteerde bedrijf Cap Gemini S.A. Meer 
informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl
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