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VR verandert de wereld 
Jordi van Duijn maakte van zijn passie zijn werk.  
Hij ontwikkelt VR apps voor Sogeti. 

It’s not all work 
Wij nemen ons werk serieus, maar niet 24/7.  
Voor kantoorhumor is non-stop tijd. 

En verder
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In ’t kort
Van onze guilty pleasures tot de belang-
rijkste events die we bezoeken

In gesprek met …
Sogeti werkt nauw samen met Red Hat. Niels 
en Roel over dit bijzondere partnership

Een echte hotspot
Bink36 is dé creatieve hotspot van Den 
Haag. Sogeti creëerde er haar eigen plek

Open Source is overal
Wij zijn top in ons vakgebied. Daar wil  
jij toch ook bij horen?

Terugblik
Voor een interessant congres vliegen  
we de hele wereld over 

Jouw reis begint hier
Groeien in je werk begint bij jezelf, maar 
we helpen je graag op weg

Een dag op pad met …
Laat je inspireren door drie Sogetisten  
die jou een kijkje in hun werkdag gunnen

Een baan met passie
Bob Perik verbindt zijn werk met zijn  
twee passies: sport en techniek 

Bootcamp
Kennis delen 2.0: het Sogeti-bootcamp-
weekend 

inhoud
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Open Source  
verandert de wereld!
Hoe blijf je up to date in een wereld waar 
dagelijks nieuwe technologieën, nieuwe 
software-ontwikkelmethodieken en nieuwe 
toepassingsmogelijkheden worden geïn-
troduceerd? Hoe maak je onderscheid 
tussen een nieuwe ontwikkeling die waar-
de toevoegt of vluchtig is en voorbij gaat? 
Door constant de juiste keuzes te maken. 

In het tijdperk van digital transformation 
wordt de rol van developer steeds be-
langrijker. Jij ziet – vaak als eerste – de 
waarde van nieuwe toepassingsmogelijk-
heden. Jij weet hoe je ze moet toepassen 
en hoe je ze kunt delen met de klant. 
Sogeti onderkent de rol van developer. 
Daarom hebben wij het Innovation & 
Technology Center (ITC) in het leven ge-
roepen. Zie het als ons technische gewe-
ten. Ook de samenwerking met partners 
als Red Hat en Github is in deze voor 
Sogeti essentieel. Met hun op Open Sour-
ce gebaseerde software zijn wij in staat 
om een onderscheidende en vooral toe-
komstvaste oplossing te bieden.

Sogeti zit niet stil. Jij toch ook niet? Het 
belangrijkste voor ons is dat jij jezelf blijft 
ontwikkelen. Op technisch vlak, maar ook 
als mens. Daar helpen we je graag bij. 
Met seminars, technische meetings, work-
shops, online en klassikale trainingen,  
webinars, maar ook informele meetings 
zoals ons bootcamp-weekend.  

Help jij onze Business Line de wereld te 
veranderen? We gaan het gesprek graag 
met je aan. De koffie staat klaar.  

Robert Jan ten Dijke
Manager Business Line Open Source

welkom
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De wereld  
aan je voeten
Virtual reality staat nog in de kinderschoenen, 
maar daar komt snel verandering in. VR verovert 
de wereld. En dat kan voor Jordi van Duijn niet snel 
genoeg gaan. VR is zijn passie én zijn werk. 

Vertel eens over die passie 
van jou?
‘Het is allemaal begonnen 
met computersimulaties. Al 
op de middelbare school 
was ik hier helemaal gek 
van. Niet zo gek dus dat ik 
een studie in die richting ben 
gaan doen: Informatica met 
een specialisatie in compu-
tersimulaties. De focus lag op 
bewegende 3-dimensionale 
objecten, omgevingen en situ-
aties die door een computer 
gesimuleerd worden. In 2014 
heb ik ook nog mijn Master 
of Science degree gehaald 
op het gebied van Game & 
Media Technology, specifiek 
op het gebied van Computer 
Animation.’

En virtual reality?
‘Dat leerde ik eigenlijk pas 
na mijn studie echt goed  

kennen. Ik werd er direct 
door gegrepen, was over-
tuigd van de talloze mogelijk-
heden van VR. Ik ben gaan 
experimenteren en nu, zo’n 
half jaar later, ontwikkelen 
we met vijftien man de eerste 
VR apps binnen Sogeti.’ 

Welke app spreekt het 
meest tot de verbeelding?
‘De app die we maakten 
om mensen te helpen van 
bepaalde fobieën af te 
komen. Denk aan hoogtevrees 
of de angst voor spinnen. In 
deze app lopen spinnen over 
je virtuele handen en kun je 
virtueel over de rand van een 
hoog gebouw lopen. VR bootst 
de ervaring angstmakend 
goed na.’  

Virtual reality  
verandert de  
wereld
3 baanbrekende toepassingen
 
1.  Audi opent als eerst een  

virtuele showroom. Hier stel  
je met keuze uit meer dan  
10 miljoen opties een gloed-
nieuwe A8 samen. 

2.   Loop door het huis van je 
dromen en ervaar of het  
bij je past. Steeds meer  
makelaars maken gebruik  
van een virtuele rondleiding. 

3.  Consumentenonderzoek goes 
virtual met de Osqar app. En 
waarom niet, want uit verschil-
lende studies blijkt dat de ant-
woorden nauwelijks afwijken 
van ‘traditioneel’ onderzoek.  

mijn passie

Sogeti & vakmanschap4
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‘Het is allemaal 
begonnen met 
computersimu-
laties. Al op 
de middelbare 
school was ik 
hier helemaal 
gek van’

Op zoek naar een baan met passie?
Sogeti.nl/werken-bij-sogeti
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Open Source 
brengt nieuwste 
ontwikkelingen 
naar klanten

IoT TechDays   Waar Jaarbeurs Utrecht 
Wanneer 19 april 2017

GOTO Amsterdam   Waar Amsterdam 
Wanneer 12-14 juni 2017

JavaOne   Waar San Francisco 
Wanneer 1-5 oktober 2017

Devoxx   Waar Antwerpen  
Wanneer november 2017

AngularConnect   Waar Londen 
Wanneer 7-8 november 2017

JFall verwacht in november 2017

Open Source Core Teams maken je slimmer

Kennis verbeteren en klanten een toekomstvast product bieden. Dat 
willen we allemaal. Daarom organiseren onze Open Source Core 
Teams vakgerelateerde activiteiten. Kom ook en vergroot je kennis.

Het Java Core Team (JCT) en 
het Sogeti Front-End Core Team 
(SFECT) initiëren onderwerpen 
en organiseren vakgerelateerde 
activiteiten die van toegevoegde 
waarde zijn voor onze Business 
Line Community. Op die manier 
willen we met collega’s op 
een informele manier met ons 
vak bezig zijn, kennis delen en 
kennis opdoen. Voorbeelden 
van onze activiteiten: tech-
nische meetings, workshops 
en natuurlijk het befaamde 
bootcamp weekend. Ook bouwt 
JCT de nieuwe software voor 
de jaarlijkse Masters of Java 
fun-progging wedstrijd. In 2017 
komen er weer veel nieuwe 
events, cursussen en workshops 
in samenwerking met klanten 
aan. Heb jij hiervoor ideeën en 
wil je meedoen? Laat het een 
van onze teamleden weten.

De ontwikkelingen in de digitale 
wereld gaan razendsnel. Bijna 
dagelijks verschijnen er op front-
end gebied nieuwe innovaties. 
Veel organisaties hebben moeite 
om dit tempo bij te houden. De 
invloed van Open Source en de 

kort

Events in 2017

‘Gezien de snelheid waarmee het 
front-endlandschap verandert verdient  
front-end een eigen plek bij Sogeti.’  
Roy Straub (24)

‘Open Source en Front-End geven  
mij de mogelijkheid om elke dag  
te innoveren’ 
Emiel Kwakkel (27) 

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen 
kan deelnemen aan front-end-initia-
tieven van alle Business Lines.’  
Jurgen Sweere (35)

‘Het JCT biedt mij de kans om  
meer ervaring op te doen met 
het delen van kennis’  
Vincent Mos (42)

‘Ik ben JCT-lid omdat ik mijn collega’s 
beter wil leren kennen en energie  
haal uit het begeleiden van mensen.’ 
Berend van Veenendaal (33) 
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Column

‘Hoorde ik het goed … Werd mijn naam 
echt genoemd? Jazeker, ik mag mij 
Young Sogetist of the Year noemen. 
Wauw, wat een eer! 

Ik mocht mijn case study als laatste voor 
de jury presenteren. Ik kon het kunstje 
dus goed bij mijn voorgangers afkijken. 
“Houd het luchtig en leuk,” zei ik constant 
tegen mezelf. Zou dat van doorslag-
gevend belang zijn geweest of was het 
onderwerp van mijn case study gewoon 
goed gekozen? 

De basis van mijn case study is dat  
Sogeti kan excelleren door features als 
service te bouwen die we vervolgens 
hergebruiken bij allerlei technologieën  
en voor verschillende bedrijven. De  
komende jaren ga ik het idee dooront-
wikkelen en praktisch uitvoerbaar maken, 
zodat we er daadwerkelijk mee kunnen 
gaan pitchen bij klanten. Verder ben ik 
als Sogetist of the Year in 2017 technisch 
adviseur van de directie van Sogeti. En in 
de Sogeti Academy mag ik met andere 
Sogetisten de technische uitdagingen en 
ontwikkelingen wereld-wijd bediscussië-
ren. Te gek dat ik deze kar mag trekken!’

Pattabhi Ponugupati (28)
Senior Software Engineer Full-Stack

Open Source Core Teams maken je slimmer

innovatiekracht van de daarbij 
behorende community, zorgen 
voor een steeds grotere versnel-
ling in de digitale transformatie 
van organisaties. Doordat wij 
zoveel mogelijk samenwerken 
met partners die bovenstaande 
technologische ontwikkelingen 
omarmen, zijn wij in staat deze 
ontwikkelingen op een vooruit-
strevende manier naar onze  
klanten te brengen. Het liefst 
zetten we samen met een klant 
zo’n stap door middel van het uit-
werken van een Proof of Concept. 

1
2
3
4
5
6

BIER EN PIZZA

TOYS FOR BOYS

TOT DIEP IN DE NACHT GAMEN

EEN WEEKEND LANG 
FILMS/SERIES KIJKEN

LEKKER KNUTSELEN MET 
CODE

TE LANG IN BED BLIJVEN LIGGEN 
TERWIJL DUTY CALLS

Ieder mens heeft guilty pleasures. De meest voor-
komende guilty pleasures van onze Business Line 

Guilty 
Pleasures

TOP 6
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Powerhouse 
   in de 
cloud

Sogeti en Red Hat 

Sogeti komt met een nieuwe OpenShift on Azure dienstverlening. 
Deze slimme dienstenfabriek voor snelle migratie, lancering, hosting 
en beheer van applicaties vloeit voort uit de samenwerking met Red 
Hat. Niels van Eeden en Roel Hodzelmans over dit partnerschap. 

in gesprek met
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In het najaar van 2015 kondigden Microsoft  
en Red Hat hun wereldwijde samenwerking 
aan. Voor Sogeti was dit aanleiding om haar 
‘Service Factory’ uit te breiden met de Open-
Shift on Azure dienstverlening. Het gevolg is 
een bijzondere samenwerking met wereld- 
speler Red Hat. ‘Met een gewone partner werk 
je aan een opportunity en als de klus klaar is, 
bedank je elkaar,’ vertelt Roel Hodzelmans, 
Solution Architect bij Red Hat. ‘De samenwer-
king met Sogeti gaat verder. We investeren  
in elkaar, gaan samen de markt op en 
bouwen aan een 
toekomst.’ Niels van 
Eeden, Software 
Architect bij Sogeti, 
vult aan: ‘De samen-
werking gaat zelfs tot 
en met het strategisch 
plan, dat in feite het 
resultaat is van de 
dingen die je weet en met elkaar deelt,  
om vandaaruit de beste keuzes te maken.’

Eerste wapenfeit
De heren ontmoetten elkaar eerder bij een 
gezamenlijke werkgever, toch is de samen-
werking nu pas echt hecht. Het verklaart 
wellicht wel, waarom de heren aan een half 
woord van elkaar genoeg lijken te hebben. 
Een van de eerste opdrachten voeren ze uit 
bij de Reclassering. Hier komt de bijzondere 
samenwerking direct tot uiting. ‘Bij de Reclas-
sering gaat het om een applicatie waarop 
nieuwe technologie niet zomaar kan worden 
geïntroduceerd. Dan ontkom je niet aan het 
consolideren naar een nieuwe omgeving,’ legt 
Roel uit. Geen eenvoudige opdracht bij een 
applicatie met maar liefst 7.000 functiepunten. 
Niels: ‘Er zit een soort lijmlaag tussen alle 
onderdelen van de applicatie, die niet meer 

onderhouden kan worden. We voeren de 
migratie daarom stapsgewijs door. Pas als  
het platform up to date is, kunnen we kijken 
wat we gaan automatiseren of virtualiseren. 
Dat stadium komt eraan. Tot dusver was het 
voor de Reclassering een ver-van-mijn-bed-
show, want een eindgebruiker merkt nog  
niets van wat wij in dit stadium doen.’

Modulair platform
De hoge graad van technologie maakt het 
soms lastig om de klant uit te leggen waar  

de winst zit. Voor Roel 
zit het grote voordeel 
van het platform van  
de Reclassering in  
de verregaande  
automatisering en de 
zekerheden op het ge-
bied van veiligheid en 
schaalbaarheid. Ook 

voor Niels zit de winst in de automatisering. Hij 
verwacht dan ook dat de doorlooptijden in het 
vervolgtraject bij de Reclassering alleen maar 
korter zullen worden. ‘Dat is nu al merkbaar. 
We konden al een aantal apps lanceren en 
nieuwe functionaliteit naar voren halen, omdat 
we nu weer met de nieuwste technologie 
werken. Door er een modulair platform van te 
maken wordt het beter beheersbaar. En als de 
monitoring is ingericht wordt dat ook inzichtelijk 
voor de Reclassering.’ 

Verschil maken
Over het algemeen geldt dat als organisaties 
hun medewerkers niet bieden wat ze nodig 
hebben, zoeken ze zelf hun alternatieven in de 
cloud. Roel: ‘Als dat gebeurt, moet je zo snel 
mogelijk de transformatie inzetten. Dat is waar 
het partnerschap tussen Sogeti en Red Hat 
echt het verschil kan maken.’

‘We investeren in 
elkaar en bouwen  
aan een toekomst’
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Bink36

‘In onze nieuwe hotspot, Bink36, in Den Haag.’

‘Een oud PTT-pand dat is omgebouwd  
tot creatief bedrijfsverzamelgebouw.’

‘Yes, samen met de Business Line Microsoft.  
We huren een ruimte die we helemaal hebben  

gestript en opnieuw opgebouwd. Ik sta hier nog met 
een hamer in mijn hand. We hebben het hier een  
andere vibe gegeven. Er hangen grote industrie-

lampen en in de kleine ruimte hebben we kunstgras 
gelegd met fatboys. Kun je lekker relaxed met je  

klant een project bespreken.’

‘Of lopend. Dat is nieuw aan dit concept. We zitten  
niet meer met een team bij de klant, maar we zitten 
met een team om de hoek bij de klant. En dat team 

kun je upsizen en downsizen.’ 

‘Ja, we zijn ons concept nu aan het verkopen, ook bij 
onze salesmensen. Dan kunnen we los. Straks  
zit hier een dedicated DevOps team dat voor  

verschillende klanten werkt. Lekker afwisselend.  
Je moet wel een beetje van pionieren en innoveren 
houden. We bieden eigenlijk een mix van complexe 

projecten in een startup setting.’

‘Hé Jasper, waar zit je?’

‘Wat is dat, Bink36?’

‘En daar zit de Business Line Open Source nu ook?’

‘Cool. En die klant kan gewoon op de fiets komen.’

‘Ik begrijp het. Dus je zoekt nog developers?’

FF bellen met … 

Ook werken in Bink36?
Sogeti.nl/werken-bij-sogeti

JASPER VAN GREUNINGEN (38), Unitmanager Business Line Open Source
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SHALOM

DENNIS

ERWIN

FELICE

LIZA

teamspiritCome join us! 

Open Source is overal. Dat weet jij en dat weten 
wij. Maar nog lang niet overal worden state-of-
the-art applicaties gebouwd met de nieuwste 
Open Source-technologie. Bij Sogeti doen we 
niet anders. Door ons te focussen op Open 
Source-oplossingen en door nieuwe ontwikkelin-
gen vast te leggen in ons Center of Excellence, 
zijn wij uitgegroeid tot de absolute top in het 
vakgebied.
 
Bij ons tref je dan ook alleen zeer gedreven IT-
specialisten zoals Felice, Liza, Shalom, Dennis en 
Erwin. Kun jij je als Open Source front- of back- 
end developer een betere omgeving wensen?

Dennis (39)
‘De medewerker staat cen-
traal. Dat maakt Sogeti een 
sociale werkgever waar je 
volop kansen krijgt om jezelf 
door te ontwikkelen.’

Liza (25)
‘Sogeti is een warm bedrijf. 
Je staat er nooit alleen voor. 
Er is altijd wel iemand waar 
je terecht kunt met vragen  
of problemen.’

Felice (26)
‘Geen dag is hetzelfde  
en door de diversiteit  
in mijn werkzaamheden  
heeft elke dag weer  
uitdagingen.’

Erwin (32)
‘Je krijgt de ruimte om 
goede ideeën uit te werken. 
De focus ligt op inhoud en 
persoonlijke groei.’

Shalom (24)
‘Mede door Sogeti is mijn 
zelfeffectiviteit verhoogd.  
Sogeti biedt mij mogelijk-
heden om mezelf te onder-
scheiden met mijn enthou-
siasme en creativiteit.’
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op locatie

Terugblik op JavaOne, 
Devoxx en JFall 
Sogetisten bezoeken veel 
grote, internationale events. 
Niet alleen om kennis op te 
doen, maar ook vaak om 
presentaties te geven over 
nieuwe ontwikkelingen.  
Twee Sogetisten vertellen 
over hun ervaringen op  
JFall, JavaOne en Devoxx.

Erwin de Gier, Software Architect 
Open Source
‘Wat mij het meeste is bijgebleven 
van JavaOne is de sessie over Java8 
refactorment van Trisha Gee (Jet-
brains). Steengoed. Maar dat was 
niet het enige hoogtepunt. Het grote 
nieuws was dat Java EE8 in 2017 komt 
en zijn opvolger in 2018. Verder liet 
IBM weten dat hun Java SDK volledig 

Open Source wordt. Nieuws dat te-
recht met applaus werd ontvangen.  
De populairste sessies gingen over  
Microservices, Docker en de Cloud. 
Zelf mocht ik een sessie verzorgen 
over de realisatie van een Open 
Source-testframework. Aanwezigen 
vonden het interessant om te horen 
hoe een Vert.x-framework in de  
praktijk wordt toegepast.’

Erwin de Gier: 
‘Twee nieuwe versies  
van Java EE’

JAVA ONE
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Terugblik op JavaOne, 
Devoxx en JFall 

Berend van Veenendaal,  
Technologiespecialist Open Source
‘Met tien collega’s heb ik Devoxx  
bezocht. De sessie ‘Twelve Ways To 
Make Code Suck Less’ van Venkat 
Subramaniam was echt geniaal. Ik 
weet nu hoe ik code een stuk beter, 
leesbaarder en onderhoudsvrien- 
delijker kan maken. Je kunt de sessie 
vinden op YouTube, een aanrader!  
Verder had dit meerdaagse event  
veel te bieden over de mogelijkheden 
in Java 8 en Java 9. Ook de praktische 
sessies over het testen van je code 
spraken tot de verbeelding.’  

Erwin de Gier: 
‘Goede exposure voor 
Sogeti Java’

Berend van Veenendaal:
‘De sessie van Venkat  
Subramaniam moet je zien!’

Erwin de Gier, Software Architect 
Open Source
‘JFall is de jaarlijkse reünie van alle 
Java-ontwikkelaars in Nederland, 
ofwel hét event waar je veel (oude) 
bekenden spreekt. Aan mij de eer om 
daar een korte presentatie te geven. 
Wat mij vervolgens opviel was dat 
veel bezoekers het leuk vinden om 
nadien met een spreker na te praten. 
Met als gevolg dat de Sogeti-stand 
aan het einde van de dag – terwijl al 
veel stands waren afgebouwd – nog 
vol mensen stond. Onder het genot 
van een drankje werd er lustig op los 
gediscussieerd. Goede exposure voor 
Sogeti Java.’

JFALL

DEVOXX 



It’s not all work
Wij van Open Source nemen ons werk serieus, maar niet 24/7. Er moet 
ook tijd zijn om uit te rekenen hoeveel wc-papier we doorspoelen en 
hoeveel kilojoule denkkracht we inzetten. #kantoorhumor 

feitjes

KOPPIE, KOPPIE
13.402.800 kilojou-
le aan denkkracht 
verbruiken we op 
een werkdag. 

13
.40

2.800 kilojoule 

KOEKIEMONSTER

62.900 koekjes eten we gemiddeld per 

jaar. Dat is een toren koekjes van bijna 

630 meter: ruim drie keer zo hoog als 

het hoogste gebouw van Nederland, 

de Maastoren in Rotterdam. 62.900 

koekjes 

1.871.275 
velletjes 

toiletpapier

DE POT OP
1.871.275 velletjes toiletpapier verbruiken 
we gemiddeld per jaar op kantoor. Dat 
is ruim 20.000 kilometer aan papier, de 
afstand van Amsterdam naar Kaapstad 

en weer terug. 

BAKKIE TROOST
94.350 kopjes koffie drinken we per jaar op de werkvloer. Dat is 
bijna 675 kilo koffie per jaar, ofwel zo’n 10 miljoen koffiebonen. 

94.350 
kopjes koffie

STRESSREDUCTIE 
Een gamepauze van een 
uur vermindert stress op de 
werkvloer. Dat zou beteke-
nen dat we per jaar bijna 
32.000 uur met elkaar mo-
gen gamen. Wij zijn voor!

Sogeti Open Source14

32.000 uur 

VRIJMIBO
5.550 biertjes per jaar 
drinken we op de vrij-
dagmiddagborrels. 
Daarbij eten we ge-
middeld een slordige 
7.400 bitterballen. 

5.550  
biertjes
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Bij Sogeti willen we leading zijn en blij-
ven op het gebied van Open Source. 
Daarom werken we samen met part-
ners zoals Red Hat en Oracle, want 
dat geeft ons toegang tot innovatieve 
technologieën, tools en opleidingen. 
We doen dat ook door onderling 
intensief kennis te delen, Java boot-
camp-weekenden en begeleiding 
on the job. En door jou een ruim aan-
bod aan opleidingen en trainingen, 
coaching en programma’s aan te 
bieden om jouw IT-kennis én je soft 
skills te verbeteren. Mooie uitdagingen 
als jij steeds verder wilt komen.

Uitgebreide basisopleiding
Zo biedt Sogeti Java Young Profes-
sionals een basisopleiding aan die de 

YP voorbereidt op zijn of haar eerste 
inzet: als de YP op het planbord komt, 
heeft hij of zij minimaal één Oracle 
Java-certificering. De ondersteuning  
bij het behalen van de eerste Java-
certificering, Oracle Certified Asso-
ciate-Java SE8 Programmer, is een 
begeleid zelfstudietraject, aangevuld 
met wekelijkse plenaire sessies met 
een coach. Daarnaast biedt de oplei-
ding een praktijkcasus die bestaat uit 
het maken van een fictieve webshop 
voor een dierenwinkel. De YP maakt 
dan kennis met technologieën zoals 
Java EE, Spring, JSF en AngularJS 
en doet kennis op van middleware 
en ondersteunende tooling, en van 
werken in een Scrumproject.
Als beide onderdelen succesvol zijn 

afgerond, krijgt de YP tot zijn inzet 
ondersteuning bij het kiezen van 
de beste verdere voorbereiding op 
een opdracht. Begeleiders van de 
basisopleiding zijn onze Java-coaches 
Erwin de Gier, Dennis Geurts en Edo 
Hendriksen.

Bij 
Sogeti 
lopen we 
graag 
voorop

kennis

Sogeti vindt het essentieel 
dat jij je altijd kunt blijven 
ontwikkelen. Daarvoor 
geven we je alle kansen. 
Te beginnen bij de Young 
Professionals. 

13
.40

2.800 kilojoule 
94.350 
kopjes koffie

Op zoek naar een  
baan met passie?
Sogeti.nl/werken- 
bij-sogeti
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Geen werkdag is hetzelfde, omdat 
geen opdracht gelijk is. Drie Open 
Source Sogetisten nemen je een dag 
mee op pad en vertellen over hun 
uiteenlopende werkzaamheden. 

07u
klokje rond
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Nadia Boudewijn, 25 jaar
Functie Software Engineer Java 
Huidige opdracht Ontwikkeling 
en EE6-migratie van het Verkeers-
leider Ondersteunend Systeem 
bij ProRail

Emiel Kwakkel, 27 jaar
Functie Front-End Engineer
Betrokken bij Sogeti  
Front-End Core Team, het  
Innovation & Technology 
Center
Huidige opdracht bij ICS. 
Binnenkort bij Ignation  
Stockholm

Lars den Bakker, 26 jaar
Functie Software Engineer Java 
Huidige opdracht bij ING
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ON THE ROAD 
Van 06:30 tot 08:00 uur ben ik 
onderweg. Voor medewegge-
bruikers lijk ik druk in overleg, in 
werkelijkheid praat ik tegen een 
podcast. Niemand kan me horen, 
maar het houdt me wakker. Mijn 
favoriet: de Robot Congress 
Podcast.

VROEGE VOGEL
Mijn wekker gaat om 05.00 uur.  
Even bijkomen en dan ontbijten. 
Ik sprint naar de trein en doe 
klokslag 07.00 uur de deur van 
het kantoor in Amsterdam open. 
Pas tussen 09.00 en 10.00 uur be-
gint de echte bedrijvigheid. Ook 
in deze digitale wereld is mijn 
werkplek nog altijd een wirwar 
van post-its. Rond 12.00 uur wil  
ik alle post-its verwerkt hebben. 

DE INWENDIGE MENS
ING zorgt goed voor de inwendige 
mens. Tussen 12.00 en 12.30 uur 
lunch ik. Meestal haal ik wat lekkers 
in het bedrijfsrestaurant. In het café 
serveert een barrista echte koffie. 
Weer eens wat anders dan koffie 
uit de automaat. Op vrijdag werken 
veel mensen thuis en daarom 
is onze vrijdagmiddagborrel op 
donderdag. Om 17.00 uur gaat de 
stekker eruit. Tijd voor een biertje. 

MULTIDICIPLINAIRE TEAMS
Om 07.00 uur stap ik in de auto om 
nog voor de eerste files naar ICS in 
Diemen te rijden. Bij ICS werken we 
agile met de nodige scrumrituelen. 
De dag beginnen we rond 08.30 
uur met een stand-up. Vandaag 
hebben we ook een refinement 
waarbij we user stories inschatten.
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EEN BEETJE PUZZELEN
De dagelijkse stand-up om 09.00 
uur. Omdat ik pas sinds kort aan 
deze opdracht werk, is het voor 
mij soms even puzzelen welke 
taken ik kan oppakken. Het 
domeinmodel bij ProRail is één 
van de dingen die ik erg leuk 
vind aan deze opdracht, maar 
het is behoorlijk uitgebreid. 

MIDDAGDIP
De rest van de dag ben ik aan 
het programmeren. Mocht er 
een dip in het tempo komen 
– meestal zo rond 16.00 uur – 
dan is er gelukkig altijd wel een 
collega die de productiviteit 
weet te ‘boosten’ met koek of 
snoep. 

WERK AAN DE WINKEL
Het front-end team met Monir (tester), 
Jurgen (developer), Marieke (tester 
en scrummaster), Henk (informatie- 
analist), Roy (developer) en ik starten 
na de stand-up om 09.00 uur. We 
werken aan een nieuwe klantenpor-
tal en een app voor iOS en Android, 
met frameworks als AngularJS en 
Ionic. Overwinning van de dag: rond 
15.00 uur draait het Hippo CMS voor 
het eerst lokaal.  

FLEXIBEL WERKEN
Naar eigen invulling mag ik ook 
thuiswerken, maar in de praktijk 
doe ik dat bijna nooit. Ik vind  
fysiek contact met collega’s 
en de communicatie op de 
werkvloer te belangrijk. Thuis  
heb ik overigens wel een 
heerlijke plek, inclusief eigen 
secretaresse. Boef houdt me de 
hele dag gezelschap. 

INSPIRATIE NA VIJVEN
Mijn werkdag is vandaag om  
17.00 uur ten einde en gaat lang-
zaam over in een avondje DevOps. 
Sogeti organiseert regelmatig 
kennisavonden voor professionals 
en klanten. Om 19.00 uur luister ik 
geboeid naar een presentatie over 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van DevOps. Een inspire-
rende avond met als afsluiter  
een leuke pubquiz en borrel!



Sogeti Open Source20

Internet of Things 
verbindt alles
Sogeti’s Java Software Engineer Bob Perik (25) is een 
gelukkig man: in zijn werk kan hij zijn twee passies met 
elkaar verbinden: sport en techniek. 

mijn passie

‘Mijn grootste passie is altijd 
tennis geweest. Als jeugd-
speler maakte ik enkele ja-
ren deel uit van de nationale 
top, maar helaas moest ik 
door een schouderblessure 
stoppen. De connectie tussen 
mens en techniek heb ik 
altijd fascinerend gevonden. 
Daarom koos ik voor de 
studie Bewegingstechnolo-
gie. Zo kwam ik in aanraking 
met MATLAB. Mijn afstudeer-
project wist ik te combineren 
met mijn passie voor sport. 
Ik ben afgestudeerd op 
toepassingen van sensoren 
op topzwemmers in het  
InnoSportLab de Tongelreep, 

een mooi, innovatief sport-
laboratorium.’

Hoe past IoT nu in jouw 
werk? 
‘Ik werk sinds september 
2015 als Java Software 
Engineer. Momenteel werk ik 
bij Reclassering Nederland, 
maar daar ben ik niet speci-
fiek met IoT bezig. Dat doe 
ik wel binnen de IoT-kern-
groep van Sogeti. Ik probeer 
samenwerkingen aan te 
gaan met instanties zoals het 
InnoSportLab en NOC*NSF. 
We hebben al verschillende 
gesprekken gevoerd. Hierin 
werd duidelijk dat er bij 

de sportbonden behoefte 
bestaat om technologische 
mogelijkheden zoals video 
en data-analyse te vertalen 
in eenvoudig toepasbare 
software.’

Wat doet de IoT-kerngroep 
nog meer?
‘Begin 2017 organiseren  
we een avond over Sport  
& IT. Een aantal interessante 
sprekers zal vertellen hoe  
IT wordt ingezet in de heden-
daagse sportwereld.’ 
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1. McKinsey voorspelt dat 
IoT in 2025 een toegevoeg-
de economische bijdrage 
aan de wereldeconomie 
zal leveren variërend tus-
sen de 3,9 biljoen en de 
11,1 biljoen dollar. 

2. Waar we in 2014 over 
‘slechts’ drie connected 
apparaten per persoon 
beschikten, gaan we in 
2020 naar zeven per per-
soon. Wereldwijd betekent 
dat zo’n 50 miljard con-
nected devices!

3. Steden zullen het 
meest profiteren van 
de introductie van 
technologie. De voordelen 
liggen tussen de 930 en 
1.660 miljard dollar.

IoT is van enorme 
waarde voor de 
wereldeconomie
3 voorbeelden

Op zoek naar een baan met passie?
Sogeti.nl/werken-bij-sogeti
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Bootcamp 
    à la Sogeti
Geen spierversterkende trainingsmethode, maar 
een weekend om kennis te delen. Bij Sogeti 
geloven we in persoonlijke ontwikkeling en in de 
regie hebben over je eigen carrière. Dat is waar 
het Sogeti Bootcamp-weekend om draait. 

JOHAN TIESINGA (22) 
Software Engineer Java | Open Source

Wat was er zo inspirerend aan?
‘Dit was mijn eerste Business Line-meeting. 
Voor mij de ideale kans om een groot deel 
van mijn collega’s te leren kennen. Ook de 
kennisdeling vanuit verschillende opdrachten 
heeft me veel gebracht.’
 
Wat is je het meest bijgebleven?
‘Het teamwork tijdens de presentaties en 
workshops overdag. Iedereen probeert elkaar 
te helpen om zoveel mogelijk uit de sessie 
te halen. Ook ’s avonds heb ik me trouwens 
prima vermaakt met spelletjes en interessante 
verhalen van collega’s. Ik vond het ook gaaf 
om te zien dat presentaties van de Young 
Professionals zo massaal bezocht werden.’
 
Wat heb je geleerd?
‘Docker Containers zijn in opkomst en daarom 
heb ik ervoor gekozen om de Docker work-
shop te volgen. Ik heb mijn kennis flink weten 
uit te breiden en dat kan ik goed gebruiken 
aangezien het ook in mijn opdracht wordt 
gebruikt. Verder heb ik ook het functioneel 
programmeren met Scala iets beter onder  
de knie gekregen.’
 
En wat wil je zelf nog kwijt?
‘Waar kan ik mij inschrijven voor de Bootcamp 
2017?’

ontspannen
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VIVIANA MEERSTRA (26)
Java Ontwikkelaar

Hoe heb je de bootcamp ervaren?
‘Ik vond het een interessant en vooral  
gezellig weekend.’
 
Wat heb je geleerd?
‘Ik heb vooral leuke collega’s leren ken-
nen en veel nieuwe kaarttrucjes. Ook nooit 
gedacht dat ik de spelregels van cricket na 
dit weekend zou kennen. Maar natuurlijk heeft 
de bootcamp me ook zakelijk veel gebracht. 
De workshops over Scala en Docker waren 
praktisch en heel leerzaam.’
 
Wat heeft je vooral geïnspireerd?
‘Als beginnend Java Ontwikkelaar werd ik 
vooral geïnspireerd door de collega’s die al 
langer in het vak zitten. Leuk om te zien hoe 
breed ons vakgebied is.’
 
Wat is je het meest bijgebleven?
‘Dat is toch wel de cricketworkshop van onze 
collega’s uit India. De grootste uitdaging van 
het weekend was de echte bootcamp op  
zondagochtend. Een beetje vroeg na zo’n  
gezellige zaterdagavond.’

MILO VAN DER ZEE (47) 
Senior Technologiespecialist Java |  
Open Source

Hoe heb je de bootcamp ervaren?
‘Een bootcamp betekent mezelf flink in het zweet 
jagen en de volgende dag een gezonde dosis 
spierpijn. Dit was de ‘nerdy’ variant. Ook leuk!’
 
Wat was jouw bijdrage aan de bootcamp?
‘Ik heb een workshop met robots verzorgd. Alle 
deelnemers kregen een paar motortjes, een 
Arduino, sensoren en een kartonnen doosje  
om hiermee een robot in elkaar te knutselen.’
 
En is het ze gelukt? 
‘De nodige creativiteit heeft een flink aantal 
rijdende robots opgeleverd. Eén team wist een 
heus racemodel te maken, al moet ik toegeven 
dat er eigenlijk alleen nog maar sprake was 
van motortjes en elektronica. Bij de rest bleef 
het doosje iets meer intact. De lijn werd met  
wisselend succes gevolgd, maar botsingen 
waren er des te meer.’ 
 
Wat is je het meest bijgebleven? 
‘Uiteindelijk kwam dat zweten toch nog. Op 
zondagochtend zijn we met een groep het  
bos in gegaan en hebben een heerlijke-wakker-
wordt-bootcamp gedaan. Top!’



Open Source is overal. Dat weet jij en dat weten wij. Bij Sogeti tref 
je daarom zeer gedreven Open Source developers aan. Van star-
ters tot ervaren architecten. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?  

Kijk op sogeti.nl/werken-bij-sogeti

Voor de locatie in Den Haag zijn 
we op zoek naar FULL STACK 
OPEN SOURCE DEVELOPERS.

•   Woon jij in de omgeving van 

Den Haag en hou je van een 

vaste werkplek? 

•   Kun jij nieuwe technologie  

inzetten in verschillende  

DevOps projecten?

•   Heb jij passie voor je vak 

en verdiep je je graag in de 

mogelijkheden van nieuwe 

technologie en software  

ontwikkelmogelijkheden?

Voor onze klanten zijn we op zoek 
naar FRONT-END DEVELOPERS en 
JAVA DEVELOPERS die bij de klant 
op locatie willen werken. 

•   Lijkt het je heerlijk vandaag  

niet te weten waar je over- 

morgen zit? 

•   Werk jij het liefst aan de tech-

nische realisatie van front-end 

webapplicaties of complexe 

back-end systemen?

•   Ben je creatief, een engineer 

in hart en nieren en thuis in 

gebruikersinteractie? 

Werken bij 
Sogeti 

WERKEN IN DEN HAAG WERKEN DOOR HEEL HET LAND


