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SOGETI VIERT DIT JAAR ZIJN 

20-JARIGE BESTAAN. IN NEDERLAND 

DOET DE IT-DIENSTVERLENER DAT 

MET RUIM 2200 WERKNEMERS. 

VEEL VAN HEN WERKEN AL LANG 

BIJ HET BEDRIJF, EN MET REDEN: 

NIET VOOR NIETS STAAT SOGETI 

DIT JAAR OP EEN HOGE POSITIE IN 

DE MT500 ALS HET GAAT OM GOED 

WERKGEVERSCHAP. “JE KUNT JE 

HIER JE HELE CARRIÈRE LANG IN 

NIEUWE RICHTINGEN ONTPLOOIEN”, 

VERTELT HR-DIRECTEUR MIRANDA 

VAN PUTTEN. 

Dat Sogeti al langer een aantrekkelijke werk-
gever is – zoals de 7e positie uit 2021 toont – 
blijkt volgens Van Putten uit de voornoemde 
lange dienstverbanden. “In sommige 
gevallen werken mensen hier al zo lang als 
Sogeti bestaat. Iets wat we dit jaar gelukkig 
groots kunnen vieren in alle Sogeti-landen.” 
Die lange dienstverbanden betekenen niet 
dat mensen hier vastroesten, benadrukt de 
HR-directeur. “Het onderstreept hoe mede-
werkers steeds – op het juiste moment en 
op elk niveau – mogelijkheden krijgen om 
een nieuwe uitdaging aan te gaan en zo te 
blijven leren en zich te ontwikkelen.”

Mensgericht bedrijf
Van Putten en software-engineer Daphne 
van de Laar werken allebei zo’n anderhalf 

jaar bij Sogeti en zien zichzelf nog lang 

‘IT-bedrijf waar
             iedereen zich 
       thuis voelt’
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“Ik vind het belangrijk om de ‘so what’-vraag 
te stellen”, zegt Hellen van der Plas, CEO 
van Signify Benelux. “Leuk als we van alles 
kunnen, maar zit er ook iemand op te wach-
ten?” Juist daarom is ze zo trots dat Signify 
is uitgeroepen tot het bedrijf met de beste 
reputatie in de sector. “Deze uitslag toont 
aan dat we relevant zijn voor onze klanten.” 

Alles wat Signify doet, draait uiteindelijk om 
de klant, benadrukt ze. Dus ook innovatie – 
iets waarin het bedrijf al 130 jaar voorop-
loopt. “Het is wat dat betreft veelzeggend 
dat we zijn ingedeeld in de categorie IT & 
Telecom. Vroeger dacht je bij ons al gauw 
aan bijvoorbeeld de maakindustrie, maar  
IT is een steeds grotere rol gaan spelen.”

Innovatief
Want bij Signify draait het al lang niet meer 
alleen om verlichting. Zo is er LiFi: een 
soort wifi, maar verspreid door lichtgolven 
via de ledverlichting in plaats van radio-
golven. “LiFi is sneller”, zegt Van der Plas. 
“Het netwerk van radiogolven is al erg 
druk. Bovendien is het veiliger: LiFi gaat 
niet door deuren of ramen. Veel bedrijven 
zijn bezig met cybersecurity, dus dat is  
erg belangrijk.” 

Naast LiFi kent Signify nog talloze inno- 
vatieve producten. Neem de zogeheten 
uv C-licht-ventilatiesystemen. Uv C-licht 
maakt virussen onschadelijk. Dat was 
al bekend – zo werd het al ingezet tegen  

‘ Het is veelzeggend dat we  
zijn ingedeeld in de categorie  
IT & Telecom’

onder meer SARS en tuberculose – maar 
inmiddels wordt het ook gebruikt als 
luchtdesinfectiemiddel tegen corona. “We 
moesten testen of het ook hiertegen zou 
werken. Dat bleek het geval. De techno- 
logie bestond dus al, maar de toepassing is  
totaal nieuw.” 

Visnetten
Nog een voorbeeld van innovatie bij Signify: 
3D geprinte armaturen, lampenhouders, 
gemaakt van oude visnetten. De visnetten 
worden vermalen tot korrels en geschikt 
gemaakt voor de 3D-printers van het 
bedrijf. Een circulaire, duurzame vorm van 
innovatie dus. En dat is geen toeval. 

“Duurzaamheid is bij ons een gegeven”, 
zegt Van der Plas. “Het is de kern van onze 
strategie. We zullen nooit iets ontwikkelen 
wat haaks staat op duurzaamheid. Voor ons 
is dat geen vraag: we zijn ervan overtuigd 
dat het noodzakelijk is.”   

EERST DE ZON, DAN SIGNIFY. 

GEEN BEDRIJF IS GROTER ALS HET OVER VERLICHTING GAAT – BEHALVE DE ZON DUS. DIE POSITIE IS 

PRACHTIG, MAAR STILZITTEN DOEN ZE NIET BIJ SIGNIFY. INTEGENDEEL, HET KAN EN MOET ALTIJD BETER: 

ALSOF DE POSITIE VAN MARKTLEIDER NOG MOET WORDEN VEROVERD.
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Innovatie die er 
                  werkelijk toe doet

DEEL ONLINE

blijven. “Sogeti is een persoonlijk IT-bedrijf; precies het soort 
onderneming waar ik graag voor wil werken”, stelt Van Putten. 
Hetzelfde geldt voor Van de Laar, die haar derdejaarsstage 
bij Sogeti had. “Ik ben hier na mijn opleiding teruggekomen, 
deels vanwege de collega’s, de steun en het vertrouwen dat ik 
toen al kreeg. Het voelde alsof ik thuiskwam toen ik hier weer 
begon. En mijn verwachtingen zijn het afgelopen anderhalf 
jaar overtroffen. Je krijgt hier echt waardering voor je werk, 
zowel intern als voor klanten.”

Dat komt volgens Van de Laar ook omdat Sogeti niet kijkt naar 
hoe lang je er werkt, maar naar talent. “Ik kan op natuurlijke 
wijze doorgroeien van project naar project. Dat vertrouwen 
vanuit Sogeti geeft me steeds meer geloof in mijn capaci-
teiten. Wat ik in het begin spannend vond, zoals zelfstandig 
projecten organiseren en uitvoeren, ontwikkelt zich nu als een 
soort tweede natuur. Ook intern, zoals met SogetiTV, waarin 
collega’s vertellen waar we aan werken. Met dit soort uitda-
gingen leer je om jezelf op de kaart te zetten en naar nieuwe 
opdrachten toe te groeien.”

Stimulerende werkomgeving
Van Putten vindt het belangrijk om zo’n stimulerende 
werkomgeving op alle mogelijke manieren te faciliteren. 
Natuurlijk met goede arbeidsvoorwaarden, maar ook met 
goede arbeidsomstandigheden. Zo werd er in coronatijd fors 
geïnvesteerd om mensen zo goed mogelijk van huis uit te laten 
werken. Datzelfde geldt inmiddels ook voor het structureel 
hybride werken. “Tijdens de lockdownperiode hebben we ook 
het mentale en fysieke welzijn van onze mensen in de gaten 

gehouden. Zo zit het in onze cultuur dat we veel 
samenwerken: onze vakgebieden en community’s 
vormen het hart van onze organisatie. Toen we 
fysiek niet bij elkaar konden komen, hebben we 
het gemis van direct contact met collega’s zo veel 
mogelijk digitaal opgevangen.” 

De resultaten van deze aanpak zie je terug in de 
lage uitstroom. De IT-sector heeft te maken met 
tekorten aan specialisten, maar Sogeti wist het 
afgelopen jaar zeshonderd medewerkers aan te 
trekken. Van Putten: “Dat komt omdat we al vanaf 
de stages, zoals bij Daphne, investeren in kennis 
en groei van mensen.”

Voor Van de Laar, die net als Van Putten in corona-
tijd begon, is het prettig om naar kantoor te 
mogen, maar ook om te kunnen kiezen om thuis 
te werken. “Dat vind ik belangrijk: het krijgen van 
autonomie, vrijheid en vertrouwen. Wat telt, is dat 
je je werk af hebt.” 
Ook bieden zowel organisatie als collega’s volgens 
Van de Laar nieuwelingen de helpende hand om 
hun weg te vinden bij Sogeti. “Ik dacht dat ik zelf 
opdrachten en projecten moest zoeken. Maar ik 
ben al snel vanuit de Sogeti Business Course Ohio 
door een collega naar een project gehaald omdat 
ik daar een goede bijdrage kon leveren. Op een 
gegeven moment mocht ik het projectteam zelfs 
leiden.”

Opleiding en ontwikkeling
Van Putten schetst naast het belang van vertrou-
wen en saamhorigheid het belang van alle oplei-
dings- en ontwikkelingspaden die de Sogetisten 
kunnen volgen om meer en nieuwe kennis op te 
bouwen. En ja, benadrukt ze, blije Sogetisten is 
geen marketingterm, maar hoe de werknemers 
van het bedrijf zichzelf zien. “We trainen onze 
mensen in vakkennis die actueel moet blijven, 
maar ook voor iets als hybride werken. Zo hebben 
we een game ontwikkeld om onze mensen er 
kennis mee te laten maken en dilemma’s rondom 
hybride werken te bespreken, zoals werk-privé-
balans. Die feedback nemen wij – zoals we overal 
doen – mee in de manier waarop we dergelijke 
werkprocessen inrichten. Want Sogeti verder 
laten groeien, dat doen we met z’n allen.”  

‘ Sogeti laten groeien  
doen we met z’n allen’
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