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What if

Ga jij net als tester Karim voor een foutmarge van nul?
Bekijk dan onze vacatures op sogeti.nl/werkenbijsogeti

...  een vliegtuig zonder 
controle opstijgt?

http://sogeti.nl/werkenbijsogeti
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Sfeer proeven?
Bekijk een impressie 
van de game night op 

sogeti.nl/
gamenight

Sogeti What if2

It’s not all work at Sogeti. Ontspanning is minstens zo 
belangrijk. Bijpraten, socializen en elkaar sportief uit-
dagen. Dat is waar het om draait tijdens onze game 
night. We volgen de nieuwste technologie op de voet, 
maar toch zijn het niet alleen de computergames  
zoals ‘Gang Beasts’ die de Sogetisten in vervoering 
brengen. Ook het bordspel ‘30 Seconds’ en ‘Cards 

Against Humanity’ scoren uitstekend. En vlak de oud-
Hollandse sjoelbak niet uit. Een ware sjoelcompetitie 
wordt opgetuigd. We zien de kampioen van Sogeti 
in actie. Met een geconcentreerde blik schuift Keon 
Roos de steentjes door de bak. Tactiek: rustig de 
stenen voor de openingen schuiven en dan…  
rammen! Het resultaat mag er zijn: 127 punten. Bam! 

Game night

DRIVE

http://sogeti.nl
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INHOUD WELKOM

En verder

2 Game night
Je collega’s beter leren kennen  
door elkaar sportief uit te dagen. 

6 In ‘t kort
Van digitaal geluk tot onze  
favorieten op Spotify.

18 De weg naar de top
Begin bij start en bijt je vast in een 
carrière bij Sogeti.

23 Mijn elevator pitch
Vier testers, één zin. Dit maakt  
werken bij Sogeti zo leuk.

5 Join us
De vier belangrijkste ‘unique selling-
points’ van Sogeti. Waar kies jij voor?

11 What if...
Vier testers over hun innovatieve  
projecten bij aansprekende klanten.

20 Mijn werk
Een dag op pad met testers Pim  
Hogervorst en Franklin Obispo. 

What if… 
… jij Sogetist wordt?

‘Voor elke IT’er op de arbeidsmarkt 

staan dertien vacatures open. Dertien!  

Jij hebt dus keuze zat. Maar wij willen jou. 

Sogeti heeft vier belangrijke ‘unique selling-

points’ om jou over de streep te trekken. Mij 

hadden ze bij 2 en 4. Waar kies jij voor als 

de banen voor het oprapen liggen?’ 

 1.  Kennis | Sogeti is marktleider op testge-

bied. Wij zijn de grondleggers van testen. 

Treed ook in onze digitale voetsporen.

2.  Aansprekende opdrachten | Ik werk 

in een hangar op Schiphol en kijk uit op 

twee vliegtuigen. Te gaaf! Zo’n werkplek 

wil jij toch ook?

 3.  Gepassioneerde collega’s | Je werkt 

tussen allemaal vakidioten. We heb-

ben passie voor ons vak en delen 

nog een andere liefde: gamen. 

Game met ons mee! 

 4.  Persoonlijke ontwikkeling |  

Je hebt de regie over je eigen 

carrière. Op de Sogeti  

Academy zet je een belang-

rijke stap in het plannen  

van je toekomst. 

Karim El Ouariachi (29) 

Sogetist sinds maart 2013

Ik ben Fedoua Azghiri, Recruiter bij 
Sogeti. Heb jij het in je om bij ons tester 
te worden? Dan kom ik graag met je in 
contact: fedoua.azghiri@sogeti.com.

Heb jij het 
in je?
Sogeti zoekt testers met tech-
nische kwaliteiten en zeven 
soft skills. Voldoe jij aan het 
signalement? 

Van student 
tot directeur
De carrière van Marco  
van den Brink laat zien  
dat je bij Sogeti kunt  
doorgroeien.

16

10

Doe de test!
Heb jij het in je om tester bij Sogeti 
te worden? Doe de test.  

24

TMap:  
innovatieve 
ontwikkeling 
van Sogeti
Thomas Veltman blikt terug op 
de ontstaansgeschiedenis van 
TMap. 8

mailto:communicatie.sogeti@sogeti.com
http://axioma.nl
mailto:fedoua.azghiri@sogeti.com
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‘Het is jouw droom. Grijp die verantwoordelijkheid 
en maak je ambities waar’ – Sogeti 

OP ZOEK NAAR
DIGITAAL GELUK

Sigmund Freud concludeerde 
een eeuw geleden dat een 
plotselinge extase of een lichte 
vreugde de enige vormen van 
geluk zijn die mensen kunnen erva-
ren. Inmiddels weten we dat geluk 
bestaat in vele soorten en maten. Je 
kunt bijvoorbeeld een ‘flow’ ervaren 
tijdens het werken of als je het gevoel 
hebt een betekenisvol leven te leiden. 
Aan al die vormen van geluk kan 
digitale technologie een positieve (of 
een negatieve) bijdrage leveren. Voor 
organisaties is het interessant te besef-
fen dat gelukkige klanten terugkomen, 
gelukkige medewerkers productiever 
zijn, het geluksvirus de motor is achter 
de likes en shares op sociale media  
en dat de gelukseconomie concurreert 
om het hart in plaats van het hoofd. 

De revival van de mens
Filosoof, professor en geschiedkundige 
Yuval Harari blikt in zijn bestseller 
‘Homo Deus’ vooruit naar een we- 
reld vol kunstmatige intelligentie en 
datagedreven producten en diensten. 
Geen kilte van een gerobotiseerde 
samenleving, maar juist een revival  
van de mens. De onwaarschijnlijke 
technologische vooruitgang die we  
nog mee gaan maken, gaat ons 
helpen digitaal geluk te vinden. Geluk, 
zegt Harari, zal het grote doel zijn. 
Het vult de verdere agenda van deze 
eeuw. Deze geluksagenda van Harari 
heeft Sogeti’s Verkenningsinstituut  
Nieuwe Technologie (VINT) geïnspi-
reerd om ‘digital happiness’ te kiezen 
als nieuw onderzoeksthema. 

Menno van Doorn
Directie VINT Research Instituut - Sogeti

SOGETI FAVOURITES 
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COLUMNKORT

Trots zijn we op team #Test dat namens Sogeti een zesde plek in de 
wacht sleepte op het Nederlands kampioenschap Software Testen 2017. 
In een competitief deelnemersveld van 23 teams is dit een prachtige  
prestatie. Gefeliciteerd Claudia Star, D Yongmit Lepcha, Robin Duiker  
en Daniël Venhuizen!

NK Testen
Sogeti  6e  op

Testen. Bij het woord alleen al gaat je hart sneller klop-
pen. Testen is je vak, maar ook je passie. Bij ons opereer 
jij in de frontlinie van het testproces. We zijn continu 
bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
testtools, waarbij we nauw samenwerken met toonaan-
gevende partners. Dat biedt ook jou volop kansen. We 
maken je deelgenoot van onze best practices. Je krijgt 
de mogelijkheid om je te certificeren en om je kennis én 
je soft skills te verbeteren. Wat denk je, zijn wij op zoek 
naar jou?

 MET SPOED GEZOCHT!

geschikte
testers

Maak jij ons de  
onbetwiste nummer 1? 

Bekijk de vacatures  
op sogeti.nl/

werkenbijsogeti

http://sogeti.nl
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‘Wacht even… ik ben zeker niet de grond-
legger van TMap. Daar ben ik veel te jong 
voor’, begint Thomas, Senior Testconsultant bij 
Sogeti, te vertellen. Het verhaal van TMap be-
gint bij de Belastingdienst. ‘Het was net voor 
de opkomst van internet. De Belastingdienst 
liep voorop op het gebied van automatisering. 
Maar de systemen werden groter en com-
plexer en moeilijker te overzien. Gevolg: er 
traden fouten op in de software.’ Hij noemt de 
naam van Hans van Waayenburg, die als eer-
ste de waarde van deze ontwikkelingen bij de 
Belastingdienst herkende. Hij was het die de 
eerste aanzet gaf tot 
wat nu TMap is. ‘Hans, 
onze toenmalige 
directeur en nu CEO 
van Sogeti Group, zag 
een presentatie van 
de Belastingdienst 
voorbijkomen en riep 
meteen: dit moeten we als Sogeti ook gaan 
doen. En zo is de eerste aanzet tot het ontwik-
kelen van TMap ontstaan.’ In 1995 verscheen 
de eerste versie van TMap, toen niet meer dan 
een handleiding over software testen. Inmid-
dels heeft TMap zich ontwikkeld tot een com-
plete gereedschapskist waarin alle testvormen 
van software en apps worden beschreven.

Afdekken van risico’s
TMap was revolutionair en is nog steeds dé 
leidende methode op testgebied. ‘Ja, je mag 
het gerust een gamechanger noemen. Met 
TMap is het gestructureerd testen van het voor-
traject een serieus onderdeel van software-
ontwikkeling en -implementatie geworden. 
Testen gaat over het afdekken van risico’s. 
En die risico’s zijn steeds groter geworden. 
Programmeer talen zijn complexer, systemen 
zijn aan elkaar gekoppeld en moeten werken 

binnen verschillende omgevingen.’ In 2006 
kwam daarom TMap Next op de markt, in 
2014 gevolgd door TMap HD. Daarin zien we 
de ontwikkeling van agile werken. TMap biedt 
anno 2017 bouwstenen voor elke testomge-
ving. ‘DevOps is nu een mooie ontwikkeling’, 
zegt Thomas. ‘Het samenvoegen van develo-
pers en operations in één team. Dat maakt 
testen en ontwikkelen zoveel sneller en ef-
ficiënter. De toekomst? Autonoom testen komt 
er absoluut aan. De invloed van robots zal 
de testwereld veranderen. Minder menselijke 
tussenkomst? Misschien wel, maar vergis je 

niet: robots doen niets 
vanzelf. Ze moeten 
wel aan het werk 
worden gezet.’ 

Pizza’s
Hij wil het nog even 
hebben over de 

testers bij Sogeti, over hun gedrevenheid, hun 
passie. ‘Ze nemen hun werk bloedserieus, 
willen alles weten, alles uitpluizen. Bij Sogeti 
krijgen testers, maar ook alle andere IT’ers, 
ook nog eens de ruimte om zelf initiatief te ont-
plooien. Zo gaaf om te zien. Worden er pizza’s 
besteld en zitten er groepjes iets te maken, 
iets op te lossen. Zo hebben we een usability-
groep, maar ook de DevOps Dudes en een 
groep Mobile-testers. Er is zelfs een vakvereni-
ging van softwaretesters en een Nederlands 
kampioenschap. Dat zegt wel genoeg, toch? 
Testen is mede door TMap echt een vak.’

‘ Robots moeten 
wel aan het werk 
worden gezet’

TMap
Nog altijd marktleider op testgebied

TIJDLIJN Voor 1990: Belastingdienst gaat naden-
ken over testen • 1995: Sogeti lanceert eerste 
TMap • 2006: TMap Next • 2014: TMap Human 
Driven: agile werken, bouwstenen • 2017:  
verdere verdieping: geautomatiseerd testen

In de jaren 90 zette TMap de IT-wereld op zijn 
kop. Testing kwam in een stroomversnelling en 
een nieuw vakgebied was geboren. We kijken 
met Thomas Veltman terug op deze spectacu-
laire ontwikkeling van Sogeti. 

Thomas Veltman (40)
Functie Senior Testconsultant
In dienst sinds 1 mei 2004
Huidige project Testmanager 
Eneco

GAMECHANGER
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WHAT IF...

Sogeti What if10

De ideale tester
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Sogeti zoekt genieën met technische kwaliteiten, maar dat is 
niet het enige talent waarover je moet beschikken. Dit zijn de
7 soft skills die onze testers uniek maken. 

Accuraat
Je bent nauwgezet, 
gefocust en hebt 
oog voor details.  

Leergierig 
Stilzitten? Niets voor jou. 
Je wilt jezelf ontwikkelen. 
Learning on the job is 
belangrijk voor je. 

Flexibel 
Je kunt goed omgaan met veran-
dering (agile), sterker nog: je om-
armt verandering in je opdracht. 

Communicatief 
Je praat makkelijk, luistert 
goed en kunt op alle niveaus 
het gesprek aangaan. 

Kwaliteitsbewust 
Je luistert naar de klant, 
stelt hoge eisen aan je werk 
en streeft voortdurend naar 
verbetering. 

Proactief  
Je hebt een mening, steekt deze 
niet onder stoelen of banken (je 
maakt van je hart geen moord-
kuil) en je neemt graag het 
initiatief. 

Analytisch
Je draait je hand niet om voor 
een moeilijke opdracht en denkt 
probleemoplossend.

PERFECTE MATCH

What
if...

… de machinist
foute informatie 
doorkrijgt?
Peter Kersten

… een boer
de subsidie
misloopt waar
hij recht op 
heeft?
Nathalie Keuter

… een vliegtuig 
zonder controle 
de lucht in gaat? 
Karim El Ouariachi

… een te hoge 
vrachtwagen 
een te lage
tunnel in rijdt?
Gerard Janssen

Onze testspecialisten werken bij toffe klanten. Aan 
innovatieve projecten. Gericht op efficiency, veiligheid 
en kwaliteitsverbetering. Lees hoe Gerard, Peter, 
Nathalie en Karim het verschil maken.

Voldoe jij aan dit  
signalement?  

Bekijk onze vacatures op  
sogeti.nl/

werkenbijsogeti

http://sogeti.nl
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Gerard Janssen (64)

‘Den Haag legt de Victory Boogie 
Woogie-tunnel aan. Een geweldig 
project. Ik ben erbij gekomen,  
omdat ik hiervoor zes jaar lang  
aan de testkant van de Sluiskil tunnel 
heb gewerkt. Er zit ongekend veel 
software in zo’n tunnel. Alleen het 
besturingssysteem heeft al zo’n 
vijftig operationele systemen, van 
camera’s en slagbomen tot venti-

latoren en brandmelders. Dat komt 
allemaal samen in één centraal 
besturingssysteem. Wat er mis kan 
gaan? Een hele hoop. Ik heb het 
zien gebeuren bij de Roertunnel in 
Roermond. In eerste aanleg geen 
Sogeti-project trouwens, maar het 
ging daar fout met de software van 
de hoogtemeters. En ja, dan rijden 
er vrachtwagens de tunnel in die te 

hoog zijn. Voor dit soort grote infra-
structurele projecten heb ik tijdens 
de Sluiskiltunnel vanuit Sogeti al een 
eenduidig kwaliteitssysteem opgezet: 
alle disciplines rapporteren en toet-
sen op dezelfde manier, en niet al-
leen in de eindfase, maar vanaf het 
ontwerp. Of het nu bouwtechnisch of 
softwaretechnisch is. Ja, ik ben nou 
eenmaal een procesmannetje.’   

Peter Kersten (36)

‘Het mooie van dit testproject? Het is 
heel tastbaar. Het afgelopen jaar heb 
ik de software in de nieuwe sprinters 
van de NS getest. Wordt de reisinfor-
matie op de schermen correct weer-
gegeven, klopt de info op het scherm 
van de machinist? Dat soort dingen. 
Alles heeft met elkaar te maken. In het 
testlab in Utrecht heeft de fabrikant 
een testmuur geplaatst met dezelfde 

hardware die in de trein is geïnstal-
leerd. Routers, bedieningspanelen, 
omroepsystemen, gps-modules. Ritten 
worden gesimuleerd met behulp van 
SoapUI, een softwarepakket voor 
testautomatisering. Maar uiteindelijk 
gaan we echt de trein in. Tijdens een 
proefrit constateerden we bijvoorbeeld 
dat de audio veel te hard stond. Ik 
zoek dan contact met de leverancier 

in Italië. Maar ik denk ook mee over 
de oplossingsrichting. Uiteindelijk 
bleek dat bij het ontkoppelen van 
de treinstellen de software een 
reset uitvoerde. Zo concreet is het 
dus. Inmiddels rijden de sprinters, 
maar ik blijf bij de NS. Sogeti is 
preferred testpartner voor het NS Test 
Competence Center. Het volgende 
project staat alweer voor de deur.’

Peter Kersten 
Functie Testspecialist 
Huidige opdracht NS
In dienst sinds februari 2013

Gerard Janssen 
Functie Coördinator Uitvoeringskwaliteit
Huidige opdracht Gemeente Den Haag
In dienst sinds februari 1988
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Karim El Ouariachi 
Functie Testspecialist 
Huidige opdracht KLM
In dienst sinds maart 2013

Nathalie Keuter 
Functie Test & Quality Engineer
Huidige opdracht Economische Zaken
In dienst sinds juli 2015

Nathalie Keuter (30)

‘Bij EZ werk ik aan een jaarlijks  
terugkerend landbouwproject, de  
Gecombineerde opgave. Dat klinkt 
misschien niet spannend, maar 
wacht… ik leg het uit. Boeren kunnen 
elk jaar subsidies aanvragen. Daar-
voor moeten ze heel wat gedetail-
leerde data opleveren. Dat gebeurt 
honderd procent digitaal. De vragen 
verschillen elk jaar en dus bouwen 
wij elke keer nieuwe schermen. We 
zijn met twee testers en letten op 
heel veel aspecten. Simpele zaken 
als huisstijl en functionaliteit, maar 
ook: werkt het systeem in afgelegen 
gebieden, waar het internet niet al 
te snel is? Het moet klantvriendelijk 
zijn, boeren hebben weinig tijd en 
zijn vrij traditioneel. Dat betekent 
meedenken. Het allerbelangrijkste 
is de doorlevering: komen de data 
ook daadwerkelijk in de database 
terecht? Andere instanties moeten 
met die informatie aan de slag. Wat 
er kan gebeuren als er niet getest 
wordt? Dat kun je raden: een boer 
kan zijn subsidie mislopen. Klinkt 
toch wel als een gaaf project, hè? 
Bovendien hebben we veel lol samen.’

Karim El Ouariachi (29)

‘Dit is toch te gek… ik kijk uit op twee 
KLM-vliegtuigen. Ons Scrum-team 
heeft zijn werkplek in de hangar 
op Schiphol. Zo hebben we steeds 
contact met de gebruikers van ons 
product. De onderhoudsmonteurs 
werken hier met een iPad en onze 
iMech-app. Elke handeling tekenen 
ze af met de app en wordt direct in 
het systeem verwerkt. Vroeger ging 
dat handmatig. De kans op fouten 
is veel kleiner en het scheelt ook 
nog eens zo’n tweehonderd printjes 
per dag. Als Testspecialist test ik 
elke twee weken een nieuwe versie, 
maak ik de rapporten en beslis ik of 
een app goed genoeg is. Het moet 
natuurlijk superveilig zijn. Ja, eerlijk 
gezegd geeft het een goed gevoel 
als je fouten vindt. Dat is nou precies 
mijn toegevoegde waarde als tester. 
Stel je voor dat er foute informatie 
wordt opgeslagen. Gaat er straks 
een vliegtuig de lucht in waarvan 
een onderdeel niet gecontroleerd 
is. Ik loop regelmatig het platform 
op, of monteurs komen naar mij 
als ze een foutmelding hebben.
Dan lossen we het samen op.’
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‘Ik wil alles uit 
mezelf halen’

1994

1996

2000

2007

2010

2017

De carrière van Marco van den Brink (COO)

Van student tot directeur. Dat klinkt als een succes-
verhaal. De carrière van COO Marco van den Brink 
laat zien dat je bij Sogeti voldoende kansen hebt 
om alles uit jezelf te halen.

SOGETI +

YOUNG PROFESSIONAL
‘Ik kwam als young professional bij 
Sogeti. Het was 1994, ik had bedrijfs-
kundige informatica gestudeerd aan 
de HES in Amsterdam. Dat was in 
die tijd nog een vrij nieuwe studie. Ik 
startte als applicatieprogrammeur 
Cobol. Daarmee had ik meteen mijn 
eerste opleiding binnen Sogeti te 
pakken. Twee maanden intern. Niet 
zoals nu in Ohio, maar gewoon in 
Diemen. Met zijn zessen werden we 
klaargestoomd tot Cobol-program-
meur.’ 

UNIFACE-PROGRAMMEUR
‘Die eerste functie was van korte 
duur, want al vrij snel werd ik samen 
met een aantal andere young pro-
fessionals gevraagd om te werken 
aan een groot project bij PTT Post. 
Ik werd omgeschoold tot Uniface-
programmeur. Het was de tijd waar-
in de streepjescode werd ingevoerd. 
Het hele systeemlandschap van PTT 
Post moest vernieuwd worden.  
Daarna werkte ik als Projectleider/ 
-manager bij klanten als Holland
Casino en Dirk van den Broek.
Ondertussen volgde ik allerlei trainin-
gen bij de Sogeti Academy, die was
er toen ook al. Presentatievaardig-
heden, data moduleren, com-
merciële vaardigheden en ik heb
deelgenomen aan een management
development-programma. Daarbij
had ik niet een uitgestippeld plan;
mijn enige motivatie was dat ik het
maximale uit mezelf wilde halen.’

UNITMANAGER
‘In 2000 promoveerde ik tot Unit-
manager en gaf ik leiding aan een 
team. Een mooie functie, want je zit 
in het hart van de organisatie. Drie 
jaar later kreeg ik de kans om te 
switchen. Richting sales deze keer. 
Een ongewone stap, maar nog-
maals: ik wilde alles uit mezelf halen 
en dan moet je dingen onderzoeken. 
Wat ik ervoor gedaan heb? Laten 
horen dat je die stap wilt maken. De 
trainingen had ik al gevolgd. Deze 
functie betekende voor mij vrijheid: 
veel onderweg, architectuur verko-
pen, opdrachten binnenhalen en 
kansen creëren voor professionals. 
Opeens zat ik meer om tafel met 
klanten dan met professionals.’ 

COMMERCIEEL DIRECTEUR
‘Toch ben ik weer van richting veran-
derd toen ik de kans kreeg. Mijn vol-
gende stap was Manager Planning. 
Zat ik weer van 9 tot 5 op een vaste 
werkplek. Ik was eigenlijk continu 
op zoek naar persoonlijke ontwik-
keling. Het liefst verander ik om de 
drie tot vijf jaar van werkplek. Dat 
zal iets persoonlijks zijn. Dus toen ik 
werd gevraagd om Commercieel 
Manager Handel en Transport te 
worden, hoefde ik niet lang na te 
denken. Weer twee jaar later werd 
ik verantwoordelijk voor de Delive-
ry-divisie. In de tussentijd heb ik veel 
vakmatige management-opleidingen 
gevolgd. Stakeholdermanagement, 
verandermanagement, didactische 
vaardigheden, gesprekstechnieken, 
maar ook persoonlijke ontwikkeling, 
zelfreflectie.’ 

DIRECTEUR TESTEN
‘De Sogeti Leadership Academy 
heb ik gedaan voordat ik in 2010 
Directeur SAP en in november 
2011 Directeur Testen werd. Eerlijk 
gezegd: testen is echt de parel 
van het bedrijf. Ik wilde meer over 
dit vakgebied weten. Dus toen ik 
die functie kreeg, heb ik me laten 
coachen door twee mensen uit de 
divisie. Naast jezelf blijven ontwikke-
len met opleidingen, vind ik het ook 
belangrijk om veel met mensen om 
me heen te praten. Welke functie je 
ook hebt, het gaat uiteindelijk altijd 
om de inhoud.’

CHIEF OPERATING OFFICER
‘Op dit moment ben ik Chief  
Operating Officer binnen de  
directie. Ook als COO kan ik me-
zelf nog verder ontwikkelen. Maar 
zoals mijn moeder altijd zei: “Word 
gelukkig en haal het maximale uit je 
talenten, maar wel in die volgorde.”  
En daarin kan ik me helemaal 
vinden.’ 

‘ Word gelukkig en 
haal het maximale uit 
je talenten, maar wel  
in die volgorde’

– Marco van den Brink
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SOGETI +

De weg
naar
de top

Wil jij net als Marco van den Brink de 
top bereiken, begin dan bij start en 
bijt je vast in een carrière bij Sogeti. 

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.
 
Duur: zes maanden
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

Duur: twee maanden

Welkom Young Professional
Vandaag begint jouw carrière bij Sogeti.

Terug naar de schoolbanken
Je bent nooit uitgeleerd. Op de Sogeti 
Academy krijg je een basisopleiding. 
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

Specialisatie: testen
Je leert de fijne kneepjes van het vak 
van de meester op het gebied van 
testen.

Sleep drie certificeringen in de wacht:
TMap Suite, Tosca, Agile & Scrum 

Klaar voor het echte werk
Je hebt de basisopleiding doorlopen. 
Je 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 trainin-
gen 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.

NICE
TO KNOW
Sogeti is de

grondlegger van 
TMap
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Werken bij de kop-
loper op testgebied?  
Bekijk de vacatures 

op sogeti.nl/
werkenbijsogeti

http://sogeti.nl
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MIJN WERK  

Geen werkdag is hetzelfde, 
omdat geen opdracht gelijk 
is. Ga een dag op pad met 
testers Pim Hogervorst en 
Franklin Obispo. 09u

Pim Hogervorst (24)
Functie Test & Quality
Engineer
Huidige opdracht 
ANWB
In dienst sinds  
januari 2016

Franklin Obispo (36)
Functie Scrum Master /
Senior Tester
Huidige opdracht  
Centraal Beheer Achmea
In dienst sinds  
november 2007

KOPPEN BIJ ELKAAR 
Na de nodige bakjes koffie om goed wakker te 
worden, begint de werkdag om 8.30 uur met een 
stand-up met mijn Scrum-team. Als iedereen weer 
weet wat hem te doen staat, kan het echte werk 
beginnen. Om 10.00 uur komt het testgilde bijeen. 
Dit gilde bestaat grotendeels uit Sogetisten, die 
voor de ANWB de teststrategie en de methodieken 
bepalen. 

OPSTARTEN 
Laptop open, beeldscherm aan en headset op. De 
werkdag kan beginnen. Het is 9.00 uur als ik mijn 
digitale Kanban-board open. Op dit bord houd ik 
alle werkstromen bij. Ik zie precies wat er vandaag 
allemaal moet gebeuren. Heel overzichtelijk, daar 
houd ik van. Het geeft me rust. 

MIJN WERKMIJN WERK

ADEMBENEMEND 
ANWB zorgt uitstekend voor de inwendige mens. 
Het is vandaag mooi weer, dus rond 12.00 uur ga 
ik samen met Sogetisten Richard Bleek en Elrein 
Blom lunchen op het dakterras. En zeg nu zelf: het 
uitzicht over Den Haag is toch adembenemend? 
Wie wil er nu niet zo’n werkplek? 

POTJE PINGPONG  
Ondanks het prachtige uitzicht ga ik efficiënt met 
mijn lunchtijd om. Om 12.20 uur speel ik samen 
met Richard Bleek een potje tafeltennis. Even wat 
energie kwijt voor ik weer achter mijn laptop kruip 
voor een intensieve middag. En met een krachtige 
forehand beslis ik de pot met 11–9 in mijn voordeel. 
Yes!

WERKEN OP AFSTAND
Na een rustige start, kom ik rond 10.00 uur met mijn 
Scrum-team samen. Niet fysiek, want een aantal 
teamleden werkt op andere locaties. Maar met 
een speakerphone is iedereen heel dichtbij. We 
bespreken waar we staan, wat er vandaag moet 
gebeuren en wat de uitdagingen zijn. 

FRISSE LUCHT 
Het was een hectische ochtend met veel test-
voorbereidingen en besprekingen met product  
owners. Na zo’n ochtend moet ik echt even mijn 
hoofd leegmaken. Tegen 12.30 uur loop ik naar 
buiten voor de broodnodige vitamine D. Ondertus-
sen eet ik een bammetje en geniet ik van het park. 
Heerlijk om niet tussen het beton op een bedrijven-
terrein te werken. 



Sogeti What if22

 

MIJN SOGETI

Elevator pitch
Vier Sogetisten stellen zich kort aan 
je voor. Wil jij weten op welke gave 
opdrachten zij werken, kijk dan snel 
op sogeti.nl/elevatorpitch. Kun je 
daarna meteen solliciteren. 

Deze vier testers hebben 
het mooiste vak van de 
wereld.

Lees hun elevator pitch op
sogeti.nl/elevatorpitch

Kom werken bij Sogeti, de  
marktleider op het gebied 
van testen.

Bekijk onze vacatures op
sogeti.nl/werkenbijsogeti

Werken op innovatieve pro-
jecten bij toonaangevende 
klanten iets voor jou? 

Bekijk onze vacatures op
sogeti.nl/werkenbijsogeti

Proef de sfeer en beleef  
een impressie van de  
game night.

Bekijk de video op
sogeti.nl/gamenight

‘Met data ondersteunen we 
de agenten op straat op een 
belangrijke manier, want goede 
data beperkt risico’s’
Carmen van der Veen, Senior Test- 
specialist

‘Het duurde een week om te testen 
of het systeem wel goed met externe 
modules communiceerde. Een week? 

Dat kan sneller. Veel sneller!’
Mark Goossens, Test Environment Automation 

Engineer

‘Poets jij je tanden wel goed? 
Maak met je elektrische tanden-
borstel connectie met onze app  
en je weet het. Cool!’
Nicky van Meir, Testspecialist ‘Televisie–

schermen. 
Heel veel 
schermen. 
Welke tester 
wil er nu niet 
op het 
digitale 
kruispunt 
van de NPO 
werken?’
Erik Jansen, 
Testspecialist

Mijn Sogeti

Ben jij een koploper?

Heb jij het in je?

Game met ons mee!
BACK TO BUSINESS 
De klok slaat 15.00 uur als ik de user stories 
die in onze sprint op test staan daadwerkelijk 
ga testen. Natuurlijk worden alle mobiele apps 
geautomatiseerd getest, maar we willen op 
alles voorbereid zijn. Daarom testen we de 
apps ook handmatig op verschillende devices. 
Arbeidsintensief, maar heel waardevol. 

STOOM AFBLAZEN
De dag zit erop. Om 17.30 uur sluit ik 
mijn computer af en spring in de auto 
naar huis. Snel eet ik wat om vervolgens 
rond 19.00 uur naar de sportschool te 
snellen. Even stoom afblazen, zodat ik 
de volgende dag weer met volle energie 
kan beginnen. 

BUSINESS AS USUAL
Na mijn wandeltochtje zit ik even na 13.00 uur 
weer met nieuwe energie achter mijn computer. 
Ik begin met het wegwerken van verschillende 
impediments. Het geeft me een goed gevoel. 
Ook weer gedaan. Om 15.00 uur heb ik met 
twee ontwikkelaars afgesproken om de status 
van de defects te bespreken. 

WAR ROOM 
De naam doet misschien anders vermoeden, 
maar in onze War Room gaat het er over het  
algemeen heel gemoedelijk aan toe. Het is 
16.00 uur als we de koppen bij elkaar steken 
voor de Sprint Retrospective. Natuurlijk kunnen 
er altijd dingen beter, maar we zijn tevreden 
wat we deze sprint hebben bereikt. Op naar  
de volgende. 

http://sogeti.nl/elevatorpitch
http://sogeti.nl/elevatorpitch
http://sogeti.nl/werkenbijsogeti
http://sogeti.nl/werkenbijsogeti
http://sogeti.nl/gamenight


Heb jij 

het in je?

DENK JIJ PROBLEEM- 
OPLOSSEND?

A.  Ik draai mijn hand niet om  
voor een uitdagende opdracht.

B.  Bij een probleem gaan mijn  
hakken in het zand.

C.  Waarom zou ik een probleem
  oplossen, ik hou er juist van.

 

BEN JIJ
IEMAND DIE:

A.  Van zijn hart geen  
moordkuil maakt.

B.  Stilletjes in een hoekje 
  zit te verpieteren.

C.  Achter de meute 
aan loopt.

IS STILZITTEN
IETS VOOR JOU?

A.  Nee, ik wil mezelf ontwikkelen 
en groeien in mijn vakmanschap. 

B.  Ik kijk de klok het liefst vooruit  
vanuit een luie stoel. 

C.  Zelfs de sportschool is  
te veel gevraagd.

Testen iets voor jou? 
Test het hier en bekijk 

de vacatures op  sogeti.nl/werkenbijsogeti

Gefeliciteerd, je hebt drie keer ‘a’ geantwoord.  
Jij hebt het in je om tester te worden. 

http://sogeti.nl



