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Werken bij Sogeti

Vier toffe projecten
‘Het blijft een kick geven’

Ohio, here we come 
Business course voor Young 
Professionals

Waar kies je voor als de banen  
voor het oprapen liggen?
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Voor je bij ons aan de slag gaat, 
word je klaargestoomd voor 
het echte werk. Je volgt een 
basisopleiding aan de Sogeti 
Academy. Je maakt kennis met 
ons bedrijf, maar ook met jezelf. 
Kers op de taart is de business 
course aan de Ohio University. 
Hier werk je in groepen aan 
drie opdrachten. Je leert snel 
en effectief in teams samen te 
werken. Volgens het lean- en 
agile-gedachtegoed.

Check de foto’s en lees wat 
Nick en Ingrid ervan vonden op 
pagina’s 16 en 17.

Dit is Sogeti 

100. Zit jij in de  

volgende groep?

 sogeti.nl/werken-

bij-sogeti/young-

professional
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Sogeti 100
In een business course van drie 
weken word je klaargestoomd voor 
het echte werk

Kort
Waarom we inzetten op diversiteit 
en wat we doen om te ontspannen

Sogeti Studentenunit
Tim Backx over de zes USP’s 

Ohio, here we come
De roadtrip van nieuwe collega’s 

De weg naar de top
Welke stappen kun je maken 

Bij de klant
‘Ik ben de Haarlemmerolie’ 

Jouw carrière
Je bent regisseur van je eigen 
loopbaan 

inhoud

Vier toffe 
projecten
Hester, Ferry, Marinus en  
Emiel over hun klanten  
en de uitdagingen
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Young Sogetist
Michelle de Winter was de Young Sogetist of the Year 
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welkom

Ben jij een Sogetist?

Waar ga je voor als de banen voor het 
oprapen liggen? Voor een baan in de 
buurt, voor een goede sfeer en cultuur, 
je salaris of juist de inhoud van je job? 
Zoveel keuzemogelijkheden en natuur-
lijk wil je het juiste kiezen. Wanneer 
kies je voor Sogeti? 

1.   Loopbaan | Bij Sogeti kies je niet 
voor een baan, maar voor een  
loopbaan en vind je ontwikkeling en 
opleiding een vereiste.

2.   Internationaal | Sogeti is een lokale 
speler, maar onderdeel van een gro-
te internationale organisatie. Dat 
betekent een wereldwijd kennisnet-
werk waaruit je kunt putten.

3.   Technologie | Bij Sogeti werk je  
met de nieuwste technieken en is 
innoveren en aansluiten bij de klant-
vraag aan de orde van de dag. 

4.   Echte doeners | Sogetisten zijn  
resultaatgericht en altijd bezig met  
de operatie. We zijn echte doeners 
en willen belangrijk zijn voor onze 
klanten. 

5.   Cultuur | Sogeti is net een grote 
familie. Samenwerken, kennisdelen 
en plezier hebben met elkaar is voor 
een Sogetist vanzelfsprekend. 

Jeroen Groot (25)
Teamlead recruitment  
Young Professional

Herken 

jij jezelf 

hierin? Neem 

dan contact op:

jeroen.groot@

sogeti.com
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‘Bij Sogeti heb ik de ruimte gekregen 
om mij te ontplooien. Als bewijs daarvan 
heb ik al twee jaar de titel Microsoft 
Most Valuable Professional mogen 
ontvangen. Microsoft kent deze titel 
toe aan professionals die kennisdelen 
hoog in het vaandel hebben staan en 
dit uitdragen binnen de community. Dat 
kan op verschillende manieren: door 
te bloggen, te spreken op events of op 
diverse fora je kennis te delen. 

Zo’n MVP-titel geeft je een aantal privi-
leges. Ik word op meer conferenties uit-
genodigd om kennis te delen. Eén keer 
per jaar is de MVP Summit en komen alle 
MVP’s samen in Redmond bij het hoofd-
kantoor van Microsoft. Daar pitchen de 
productteams hun nieuwe ideeën voor 
producten en diensten van Microsoft. 
Daarnaast kan ik bij klanten het verschil 
maken door mijn kennis en connecties 
bij Microsoft te benutten. En natuurlijk 
is het leuk om al die kennis ook intern 
te delen. Ik ben vaak de vraagbaak voor 
collega’s en help ze graag verder.’

Word jij onze volgende MVP? Kijk op
sogeti.nl/microsoft-professional

is het percentage vrouwen bij Sogeti

En dat is meer dan het gemiddelde in de IT in Nederland 

(13%). Maar wat ons betreft nog niet genoeg. Sogeti staat 

voor gelijke kansen. We willen dat je je gehoord, gewaar-

deerd en thuis voelt. Met een Diversity Boost team en een 

diversiteitsambassadeur willen wij meer vrouwen enthousiast 

krijgen voor de IT. Dit doen we bijvoorbeeld door:

•   Management trainen, inclusief werven en selecteren.

•   Processen vrijhouden van mindbugs waardoor iedereen 

gelijke kansen krijgt. Bij ons Talentenprogramma is de  

 man-vrouw verdeling bijvoorbeeld 50-50%.

•   Doorstroom naar hogere functies bevorderen via een 

Female Leadership programma.

•   2 x per jaar een Vrouwen in IT-event. 

•   Deelname aan Girlsday waar we meisjes laten kennis-

maken met de mogelijkheden van IT.

•   Meewerken aan een onderzoek van het lectoraat Sociale 

Innovatie van Hogeschool Windesheim. Hoe kunnen vrou-

wen die werken in de IT behouden worden voor het vak? 

‘Ik combineer elf 
vakgebieden’

Microsoft’s eretitel 

Daniël Laskewitz 
is MVP

kort

17,8%

Sylvia Dekker, PMO bij Tikkie. Lees haar verhaal op sogeti.nl/tikkie
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Young Sogetist of the Year

It’s not all work

Met ruim 1.700 collega’s naar de bioscoop. In 
december vindt traditiegetrouw de bioscoopdag 
plaats. Voor ieder wat wils. James Bond, Star 
Wars, maar ook keuze genoeg voor de kleintjes.

Via So4Me, de personeelsvereniging van Sogeti 
kun je deelnemen aan informele activiteiten die 
door medewerkers zelf worden georganiseerd. 
Een motordag, bootcamp of een workshop. 

Young Sogeti, het netwerk voor 
medewerkers jonger dan 32 jaar, 
kiest elk jaar de Young Sogetist 
of the Year. De directie en het 
bestuur van Young Sogeti 
selecteren eerst tien kandidaten.
Hierbij letten ze op: klanttevre-
denheid, betrokkenheid bij Sogeti 
en expertise. Tijdens het traject 
worden de Young Sogetisten 

uitgedaagd om zich vakinhoudelijk 
en persoonlijk te ontwikkelen. 
Uiteindelijk gaan drie kandidaten 
naar de fi naleavond. Daar lichten 
zij een uitgewerkte opdracht toe 
aan de jury.

De winnaar mag deelnemen aan 
een internationaal opleidingspro-
gramma: SoLead.

Uit onderzoek blijkt dat een gamepauze stress 
op de werkvloer voorkomt. Daarom organiseren 
we regelmatig een gamenight als remedie tegen 
stress. Kom je ook een keer de sfeer proeven?

Vol verwachting klopt het hart van ruim 850 
kinderen. Heel veel sinterklaasliedjes gaan vooraf 
aan de komst van de Sint. Heb je zelf geen 
kinderen, dan kun je vast als Piet aan de bak.

Bioscoopdag

Jouw eigen activiteit

Game night 

Sinterklaasfeest

100 medewerkers
 17 vrouwen
 83  mannen

850 kinderen

Ontwikkeling binnen je vakgebied, dat is belangrijk. Maar minstens zo belangrijk vinden we plezier 
hebben met elkaar. Dé manier om je collega’s beter te leren kennen. Zo ontspannen we bij Sogeti:

555

Met ruim 1.700 collega’s naar de bioscoop. In 
december vindt traditiegetrouw de bioscoopdag 
plaats. Voor ieder wat wils. James Bond, Star 
Wars, maar ook keuze genoeg voor de kleintjes.

555
1.700 grote 
& kleine gasten 
4 zalen 
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kennis

Michelle de Winter (25) 
Young Sogetist of the Year

Laten zien  
wie je bent
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Ze is één bonk energie en enthousiasme, 
zelfs door de telefoon. Ze werkt soms wel 
60 uur, zegt ze. Voor de klant, maar vooral 
ook voor Sogeti. Nee, dat is niet erg, als 
je er energie van krijgt, vindt ze. Ze werkt 
mensen in, geeft cursussen, is wing-man 
voor nieuwe collega’s en zit sinds haar be-
noeming in het bestuur van Young Sogeti, 
een club die events organiseert, van borrels 
tot lezingen. ‘Ik werk nu drie jaar bij Sogeti, 
voor mij voelt deze club 
als familie, als thuisko-
men. Echt waar, juist de 
extra dingen die je kunt 
doen, maken het leuk.’ 

Geen gewenste 
antwoorden
Michelle zit in haar 
laatste weken als Young 
Sogetist of the Year, een eretitel die je een 
jaar lang draagt. Eind november wordt ze 
opgevolgd. ‘Je wordt genomineerd door 
collega’s of je klant. Ik denk dat ik de nomi-
natie heb gekregen vanwege het harde wer-
ken en de verschillende onderwerpen waar 
ik me mee bezighoud. Maar de finale heb ik 
vooral bereikt door mezelf te zijn en niet de 
gewenste antwoorden te geven. Laten zien 
wie je bent, dat is belangrijk bij Sogeti.’

Grote puzzel
De titel levert vooral naamsbekendheid en 
gezichtsbekendheid op. ‘Ja, het opent zeker 

deuren. Mijn netwerk is nu nog veel groter. 
Mensen komen naar me toe, ik kan dingen 
sneller bereiken.’ Bij de finale was ook een 
grote club van haar opdrachtgever ICS 
aanwezig. ‘Ik werk er als test automation 
engineer, test het softwaresysteem dat de 
creditcardprocessen uitvoert. Maar ik doe 
veel meer dan dat. Ik stem bijvoorbeeld 
ook af met de leveranciers, zorg dat we 
compliant blijven, hou me bezig met het 

functioneel beheer. Je 
zit als tester tussen de 
business en de IT. Dat 
maakt het eigenlijk een 
grote puzzel waar je de 
stukjes van legt, mega-
afwisselend.’

Gericht dobberen
Hoe nu verder? ‘O, ik 

doe van alles en nog wat, maar voor dit 
moment laat ik alles op me afkomen. Ik 
dobber lekker, het is gezellig, ik heb een 
leuke opdracht. Maar ik wil op werkvlak 
nog heel veel kanten op, bij voorkeur in een 
leidinggevende rol, een soort meewerkend 
voorman, coördinerend. Ik merk dat ik in 
mijn huidige rol ook al vaak de leiding pak. 
Als kers op de pudding van mijn benoeming 
mag ik twee dagen naar Frankrijk om bij 
SoLead een leiderschapsprogramma te gaan 
volgen. Ja, ik zei dobberen, maar het is wel 
gericht dobberen.’

‘ De titel opent 
deuren. Mijn 
netwerk is nu 
nog veel groter’

Michelle de Winter is nog tot 29 november 2018 Young Sogetist of 
the Year. Hoe word je dat? En wat doet dat met je?
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De Sogeti Studentenunit is een community van derde- en vierdejaars IT-studenten 
en biedt je een unieke kijk in de keuken van je professionele toekomst. Tim Backx, 
student ICT en Business aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, is er al sinds  
januari 2017 lid van. Wat vindt hij van de zes USP’s?

student

Sogeti Studentenunit 
(en wat Tim ervan vindt)

Verbeter je persoon-
lijke vaardigheden
‘Je wordt lid om er zelf beter 
van te worden. Dus gebruik je 
de kansen die de Studenten-
unit je biedt. Via de Sogeti 
Academy worden workshops 
en trainingen aangeboden, 
zoals presenteren/pitchen of 
didactische vaardigheden.’

Vergroot je netwerk
‘Sinds ik lid ben, zie ik de inte-
resse in mij groeien. Vooral bij 
recruiters. Doordat je gewoon 
iets extra’s doet, val je direct 
op in de markt. Door de 
mensen die je nu al leert ken-
nen, ben je straks ook beter 
inzetbaar.’

Weten welke stappen je moet zetten? 
Kijk op de achterkant van dit magazine.

Breid je kennis uit
‘Je kan cursussen doen 
waarbij je certificaten kunt 
halen. Handig voor als je 
afgestudeerd bent. Ik heb een 
certificaat gehaald op een on-
derdeel dat in mijn studie niet 
voldoende aan bod kwam. 
Het geeft me een voorsprong 
op mijn medestudenten.’

Stage en afstudeer-
opdracht bij Sogeti
‘Ik vond bij Sogeti een interes-
sante onderzoeksvraag. Ik 
onderzoek of een nieuwe 
testaanpak voor een Machine 
Learning systeem mogelijk is. 
Je moet zelf ideeën aanbren-
gen, dat levert een onder-
scheidende opdracht op.’

Leer Sogeti kennen
‘Natuurlijk, ik ben naar een 
paar thema-avonden geweest. 
Dan zie je wat voor bedrijf 
Sogeti is, wat voor mensen 
er werken, wat voor sfeer 
er hangt. Je krijgt een eigen 
Sogeti-account waarmee 
je toegang tot het intranet 
krijgt.’

Maak binnen een dag 
kans op een baan
‘Natuurlijk wil Sogeti op deze 
manier talenten aan zich bin-
den. Omdat je het bedrijf kent 
en al een netwerk hebt, is die 
stap makkelijker. Ik zie wel 
wat er op mijn pad komt. Het 
mooie van de Studentenunit  
is dat je nergens aan vastzit.’

1

4

2

5

3

6
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Sogetisten werken bij toffe klanten. Aan innovatieve projecten. 
Gericht op efficiency, veiligheid en kwaliteitsverbetering. Lees 
hoe Ferry, Hester, Sylvia en Emiel het verschil maken. 

Lees

nog meer

mooie  

verhalen van je  

nieuwe collega’s 

sogeti.nl/ 

werken-bij-

sogeti

IT

verrijkt de wereld
IT



Ferry Zijlmans (22) 
Senior fullstack developer Microsoft, PostNL

‘Als de klant eerder ver-
keerde gegevens opgaf, 
is het algoritme alerter’

‘Ik zit bij PostNL in een team met deve-
lopers, allemaal Sogetisten trouwens, 
waarmee we een systeem bouwen voor  
de afhandeling van partijenpost van zake-
lijke klanten. Dit ten behoeve van latere 
facturering. De medewerker, die aan de 
businessbalie in het sorteercentrum deze 
partijen aanneemt en afhandelt, scant 
in één keer de hele partij en vervolgens 
roept het systeem diverse services op, 
zoals bijvoorbeeld kredietwaardigheid.  
Een algoritme checkt vervolgens of er  
extra controles noodzakelijk zijn op bij-
voorbeeld gewicht en omvang. Mocht  
een klant eerder onjuiste gegevens heb-
ben vermeld, is het algoritme alerter. De 
baliemedewerker merkt natuurlijk niets 
van al die achterliggende processen. We 
hebben een dedicated designer op dit 
project zitten, die de voorkant zo simpel 
mogelijk maakt. Wat ik zelf de grootste 
uitdaging vind, is dat het nieuwe systeem 
moet communiceren met oudere proto-
collen. De oude gegevensmodellen moe-
ten worden getransformeerd. Spannend. 
Ja, ik heb het prima naar mijn zin.’

Sogeti enter12

project

12



Hester de Stoppelaar (27) 
Tester en Scrum Master bij Sogeti, gedetacheerd bij Aegon

‘Feitelijk is een mens 
ook een opgebouwd 
geheel, een systeem’

13

‘Ik heb psychologie gestudeerd en werk 
nu als tester bij Aegon. Klinkt niet voor de 
hand liggend, hè? Maar toch, ik kan veel 
van mijn studie psychologie kwijt in mijn 
werk voor Sogeti. Bij Aegon bouwen we 
een nieuw portal dat meerdere andere 
portals gaat samenvoegen. Dicht bij de 
business meehelpen bij de agile-trans-
formatie, met oog voor alle verschillende 
belangen. Een proces van continue veran-
dering, aanpassen van functionaliteiten, 
mensen motiveren, samen iets creëren. 

Echt psychologie. Weet je, het onderzoe-
ken van IT-processen lijkt op het onder-
zoeken van mensen. Feitelijk is een mens 
ook een opgebouwd geheel, een systeem. 
Hoe het zo kwam? Voor mijn afstuderen 
maakte ik een app met een training over 
creatief een probleem oplossen. Met dat 
beetje Java-ervaring stapte ik naar Sogeti. 
Gewoon proberen, dacht ik. Het leuke van 
Sogeti is dat ze bereid zijn een gesprek 
aan te gaan en de waarde te herkennen 
van mensen met een andere achtergrond.’ 



‘PMO is geen vakgebied, maar Sogeti zet 
het als vak in de markt en onderscheidt 
zich daarmee. Zelf heb ik MER en Bouw-
kunde gestudeerd, maar voelde me het 
meest thuis aan de proceskant. Ik kwam bij 
Tikkie toen de uitbreiding startte. Nieuwe 
features als het persoonlijke gifje moeten 
Tikkie steeds leuker en effi  ciënter maken. 
Maar aan alles wat wij willen veranderen 
hangen risico’s vast. Daarom zit ik elke 
woensdag met de risicopartijen, zoals 
cybersecurity, informatiemanagement en 
operationeel riskmanagement, aan tafel. 
Gedurende het hele proces hou ik de stand 
van zaken bij. Moeten analisten aanschui-
ven, of juist de product owner? Passen 
onze uitbreidingen binnen de regelgeving 
en wat zijn mogelijke mitigaties op een 
risico? Ik ben echt de spin in het web. En 
omdat je bij zoveel afdelingen bent aan-
gehaakt, zit je ook zomaar opeens mee te 
denken over de slogan op het zadelhoesje 
van Tikkie. Die creativiteit en diversiteit 
maken mijn werk ontzettend leuk.’

Sylvia Dekker (29) 
Project Management Offi  cer, Tikkie (ABN Amro)

‘Ik ben echt de 
spin in het web’

Sogeti enter14
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Emiel Kwakkel (29) 
Senior front-end developer, Rabobank

‘Young Sogetisten zijn 
de seniors van nu’

‘De ontwikkelingen in front-end gaan 
razendsnel en bieden enorme kansen om 
applicaties te verbeteren. We focussen op 
klantbeleving en daarom is het belangrijk 
dat onze codebase effi  ciënt is. We willen 
heel specifi eke klantwensen snel kunnen 
leveren en tegelijk niet voor elke wens 
een nieuwe applicatie ontwikkelen. De 
uitdaging is dus iets maken wat je kunt 
hergebruiken en wat meegaat met de 
laatste ontwikkelingen. Ik heb voor parti-
culier verzekeren een nieuwe architectuur 
voorgesteld waarbinnen dat mogelijk 
wordt. Concreet? Je gaat op reis en je wilt 
je werelddekking aanzetten. Het zou mij 
mooi lijken als je dit via een chatbot kunt 
regelen, gewoon in de auto zonder naar je 
scherm te kijken. Dat maakt onze techniek 
toegankelijk voor iedereen. Mijn overtui-
ging? Young Sogetisten zijn de seniors 
van nu. Ze hebben de laatste kennis, 
een frisse blik en de drive om te blijven 
veranderen.’

1515



Sogeti enter16

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

‘Ik heb in Ohio 
meer over mezelf 
geleerd’

*

roadtrip

1 Ohio University is een van de oudste 
universiteiten van de Verenigde Staten.  
In 1808 gingen de deuren open voor  
studenten. 2 Start nieuwe weekopdracht. 
Aftrap van een nieuwe weekopdracht.  
3 Hocking hills. Frisse neus halen tijdens 
een wandeling in de fraaie natuur.  
4 Tussenstop in Atlanta. Met z’n allen 
onderweg. 5 Samenwerken. Een spelletje 
speel je nooit alleen. 6 Geslaagd! Drie  
weken opleiding achter de rug. 7 Bezoek 
aan honkbalgame. Dit is de populairste  
sport van dit land. Kort hierna hadden  
we onze eigen homerun, terug naar  
The Netherlands.

‘Het ging snel. Ohio is een goede start. Je hebt meteen 
een enorm netwerk vanuit alle units. Je werkt er samen 
met testers, developers, engineers. Daar kan je op te-
rugvallen. Dat is voor mij de winst van Ohio. Na Ohio en 
de basisopleiding kon ik meteen aan de slag bij FRISS, 
gespecialiseerd in fraudedetectie. Ik implementeer de 
FRISS-software bij verzekeraars. Mijn idee van Sogeti: 
heel toegankelijk. En je kunt er je ambitie kwijt.’

‘Ik heb tijdens de introductieweek en in Ohio meer over 
mezelf geleerd. Welke waarde kan ik geven aan een 
team? Ik heb op hoog niveau gevoetbald, dus ik wist:  
ik ben een teamplayer. Dat besef werd in Ohio opnieuw 
aangewakkerd. Ook nu moet je je plek kennen in een 
team, je taak uitvoeren en ruimte geven aan de sterke 
punten van anderen. Dat is ook wat de klant verwacht. 
We doen het samen.’ 

Nick van der Woude (28)
Product consultant

Ingrid Schuiten (25)
Agile Test Engineer
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OHIO

4

Strike a pose

Homerun

Samenwerken

Weekopdracht

Next stop

Frisse neus halen

7

OHIO UNIVERSITY

2

3

5

6

1

Ohio University

Ook naar Ohio?

Word Sogetist!

sogeti.nl/

werken-bij-sogeti
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De weg
naar
de top

Ben je er klaar voor en wil je de  
top bereiken, begin dan bij start en  
bijt je vast in een carrière bij Sogeti. 

Welkom Young Professional
Vandaag begint jouw carrière 
bij Sogeti.

Terug naar de schoolbanken
Je bent nooit uitgeleerd. Op de 
Sogeti Academy krijg je een basis- 
opleiding. Je maakt kennis met  
Sogeti, maar ook met jezelf. 

Duur: twee maanden

Ohio, here we come!
De kers op de taart: je volgt samen 
met andere Sogetisten een business 
course aan de Ohio University.
  
Duur: drie weken

Elk vakgebied kent een 
aangepast carrièrepad. Het voorbeeld 
op deze pagina gaat specifiek over de 
Test- expertise.

Specialisatie: testen
Je leert de fijne kneepjes van het vak 
van de meester op het gebied van 
testen. Sleep drie certificaten in de 
wacht: TMap Suite, Tosca, Agile & 
Scrum.

NICE
TO KNOW
Sogeti is de

grondlegger van 
TMap

1

2

3

4

sogeti+
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Gefeliciteerd, je bent
Test Professional
Geniet van je nieuwe titel. Maar ver-
geet niet: je bent nooit uitgeleerd. 

Van Young Professional tot
Test Professional (deel 2)
Onder de vleugels van een ervaren 
professional ontpop je je stap voor 
stap tot die Test Professional.
 
Weer een certificering op zak: ISTQB

Van Young Professional tot
Test Professional (deel 1)
Een professional ben je al, maar  
een Test Professional nog niet.  
Maak je klaar voor de leergang  
Test Automation. 
Maak kennis met de meestgebruikte 
testtools: Selenium, Cucumber, 
SoapUI, Tosca, HP ALM, AutoIt

Klaar voor het echte werk
Je hebt de basisopleiding doorlopen 
en gaat aan de slag bij een van onze 
klanten. 

Nu ben jij aan zet
Bij Sogeti heb je regie over je eigen 
carrière. Jij bepaalt waar je je tanden 
in zet. De Sogeti Academy biedt  
meer dan 250 trainingen. Volg  
zoveel trainingen als jezelf wilt. 

Of spijker je kennis bij via:
Q meets: thema-avonden

Online community’s: maak gebruik 
van de kennis van Testspecialisten 
van over de hele wereld.

6
5

7

8

9

 
Ga jij de 

uitdaging aan?
Bekijk de  

vacatures op
sogeti.nl/ 

werken-bij-
sogeti
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roadtrip

‘Ik ben de 
Haarlemmerolie’

case

Denk maar niet dat het saai is, op de werkplek van Mariëtte 
Draaisma. De nieuwste modellen van verschillende automerken 
staan er voor de deur, op loopafstand ligt een terrein waar alle 
ingeleverde leaseauto’s staan. Het gaat er bij de koffi  e over 
velgen en spoilers. Mariëtte werkt als Sogetist bij leasemaat-
schappij Alphabet en ondersteunt er de implementatie van 
het agile gedachtegoed.



‘Visualiseren helpt 
bij het overbruggen 

van barrières’
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Mariëtte Draaisma (43) 
Implementatie Manager/Agile Transformatie Team, Alphabet
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werken. Verantwoordelijkheden worden 
verlegd. Teams krijgen het vertrouwen om 
zelfstandig resultaten te leveren. ‘Ik zal je 
zeggen: ik heb drieënhalve week vakantie 
gehad, een heerlijke zomer, maar ik had ont-
zettend zin om weer te beginnen. Ik breng 
een oplossing bij de klant. Als ik dan zie hoe 
mensen daarin meegroeien, krijg ik daar 
energie van. En ik merk dat mensen dat  
ook van mij krijgen.’ 

Nog lang niet klaar
Mariëtte kijkt uit naar de volgende stap  
om straks ook de Duitse collega’s (Alphabet  
is onderdeel van BMW Group) te onder- 
steunen. ‘In Duitsland is men toch wat  
traditioneler en wat meer van de hiërarchie. 
Dat wordt een uitdaging voor de agile  
gedachtegoed. Nee, ik ben nog lang niet 
klaar. En als dat moment ooit komt, tja, dan 
is het net als met een auto. Je hebt er met 
plezier in gereden, maar je wisselt hem in, 
met een beetje weemoed, dat wel.’

Bij Alphabet kun je alle automerken van  
A tot Z leasen en huren, vandaar de naam’, 
vertelt ze. ‘Hun slogan is: “Mobiliteit zonder 
omwegen”. Reparatie, onderhoud, schade, 
voor alles kun je bij ze terecht. Ik vind dat 
zó bij Sogeti passen. Wij hebben ook voor 
alles een oplossing.’ Ze is dan ook helemaal 
op haar plek als implementatiemanager. Ze 

zegt: ‘Projecten die te maken hebben met 
veranderen, innovatie en verbinden passen 
het best bij mij. Alphabet werkt volgens het 
agile gedachtegoed aan nieuwe software. 
Dat betekent het oude denken loslaten 
en in korte cycli van drie weken resultaten 
boeken. Stapsgewijs naar het eindresultaat. 
Mijn grootste uitdaging is het meekrijgen 
van mensen in dit verandertraject. Ik zeg 
wel eens: ik ben geen IT’er, ik ben de  
Haarlemmerolie.’

Visualiseren voor inzicht
Mariëtte mobiliseert haar teams door te 
praten en te tekenen. ‘Visualiseren helpt 
bij het overbruggen van barrières’, zegt 
ze. ‘Simpele tekeningen zorgen vaak voor 
inzicht.’ Zo begeleidt ze de organisatie bij 
agile veranderingen. Begripvol: ‘Het is best 
lastig als je gewend bent dat je over een 
opdracht wekenlang kunt doen en nu iedere 
drie weken iets moet leveren.’ En even  
later: ‘Ik snap het wel, sta je ineens elke 
ochtend met elkaar in een kring te vertel- 
len wat je de dag daarvoor gedaan hebt  
en wat niet gelukt is. Dat valt niet mee  
voor de meeste IT’ers.’

Groeien in verandering
Zo gaat de transformatie. Op ieder niveau 
in de organisatie moet men anders gaan 

‘Ik breng een oplos-
sing bij de klant’



23

career

Bij Sogeti vinden we het belangrijk dat je je blijft ontwik-
kelen, dat je lekker in je vel zit en kunt groeien als mens 
en als professional. En wat we ook belangrijk vinden: dat 
je daar zelf een groot aandeel in hebt. Dus zeggen we: 
je bent de regisseur van je eigen loopbaan. 

Sogeti faciliteert jouw carrièreplanning natuurlijk wel. 
Een belangrijk hulpmiddel is het Career Framework, een 
unieke online tool die je 24/7 inzicht geeft in waar je 
staat, welke competenties je nodig hebt om succesvol te 
zijn in de toekomst en welke opleidingsmogelijkheden er 
zijn. Het Career Framework is daarmee een goede basis 
om met je unitmanager in gesprek te gaan over jouw 
volgende stap. 
 
Wat vind je er?
•  Je huidige rolbeschrijving
•  De bijbehorende competenties 
•  De benodigde vakinhoudelijke kennis
•  Aanbevolen certificaten
•  Inzicht in hoe je competenties en kennis kan verbeteren

Jouw carrière 

Je bent regisseur van 
je eigen loopbaan

Hanneke Driessen (HR Business 
Partner) stond aan de basis van het 
Career Framework
‘In het Career Framework kun je alle 
andere rollen binnen Sogeti opzoeken. 
Je kunt je huidige en toekomstige rol 
naast elkaar leggen en zien welke com-
petenties en kennis je nodig hebt om 
door te groeien. Binnen Sogeti kun je 
op verschillende manieren leren en zelf 
kiezen welke manier en welk moment 
het beste bij jou past. Het Career Frame-
work groeit toe naar een persoonlijke 
leeromgeving, waarin we op een Net-
flix-achtige manier leermogelijkheden 
aanbieden, zoals trainingen, video’s en 
webinars, maar ook games en coaching. 
We werken daarbij nauw samen met de 
business lines. Zien we vraag ontstaan 
naar een nieuwe technologie, dan nemen 
we die op in het Career Framework, 
inclusief de bijbehorende opleidingen; 
zo blijft je kennis up-to-date.’ 

‘Zelf kiezen welke 
manier en welk 
moment het beste
bij je past’



Als starter kun je bij ons worden aangenomen op dezelfde dag als dat je op 
gesprek komt. Ook studenten kunnen zich in een vroegtijdig stadium bij 
ons aansluiten en voorrang krijgen bij mogelijke stageplekken bij Sogeti.  

Start je carrière bij Sogeti 

STARTERS STUDENTEN

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 de tafel zitten 
met een recruiter en verantwoordelijke manager

We gaan in op jouw  
mogelijkheden bij Sogeti 

We gaan in op jouw mogelijkheden 
binnen de Studentenunit

Bij een wederzijdse klik word je lid 
van de Studentenunit

Stagelopen? Check de mogelijkheden 
met de verantwoordelijke manager 

Kijk op sogeti.nl/werken-bij-sogeti

Bij een wederzijdse klik pakken 
we meteen door en loop jij met 

een aanbieding de deur uit

start up


