
Young Professional over werken bij Capgemini:

‘Een OPEN en EERLIJKE sfeer’

Na een technische/bèta-studie denk 

je misschien niet direct aan IT 

consultancy. Maar Capgemini biedt 

een boeiende werkomgeving met veel 

verschillende mogelijkheden. 

Jeroen Korremans (30) heeft zijn master gedaan in Business 
Information Systems, de schakel tussen business en IT. 
“Kort gezegd komt het erop neer dat ik bestudeer hoe je met 
informatiesystemen bedrijfsprocessen verder zou kunnen 
optimaliseren.” In 2013 haalt hij zijn master. Zijn afstudeer- 
stage loopt hij in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, 
over de mogelijkheid om workflowtechnologie toe te passen 
op de afdeling dermatologie. Na zijn master solliciteert hij bij 
verschillende bedrijven, in publieke en private sector, en bij 
zowel bedrijven als consultancybureaus. “Het bood me de 
mogelijkheid om uit te zoeken in welke omgeving ik me goed 
thuis zou voelen. Plezier en fijne mensen om me heen is voor 
mij belangrijker dan het salaris dat ik verdien.”

“Capgemini was het laatste bedrijf waarmee ik in aanraking 
kwam. Ik heb er een XperienceDay gevolgd. Het is moeilijk 
te omschrijven waar het in zit, maar ik voelde me er direct 
thuis. Een fijne cultuur, waarbij ik het gevoel kreeg: hier zie 
ik mezelf wel werken.”

Is Capgemini een bedrijf waar jij als TU’er je vaardigheden 
in kwijt kunt?
“Jazeker. Ik werk nu als Business Intelligence consultant. Ik heb 
een aantal opdrachten gehad, waarbij ik analyseer hoe bedrijfs- 
processen lopen en welke rol Business Intelligence daarin 
speelt. De studie bevat de vakken die hier en daar terugkomen 
in mijn huidige werk. De denkwijze, de manier van analyseren 
en communiceren komt voort uit de studie. Ook zaken als 
datamodelling en business process management zijn skills uit 
de studie die nu goed van pas komen.”

Waar werk je nu aan?
“Ik heb eerst een aantal korte projecten gedaan, van steeds 
twee maanden.  Dat ging vooral om BI-scans: wat is het vol- 
wassenheidsniveau van een bedrijf op het gebied van business 
intelligence? Momenteel werk ik aan een langere projecten bij 
een netbeheerder, in datamanagement en het opzetten van een 
business datamodel.”

Zijn er meerdere collega’s met een technische/bèta- 
achtergrond?
“Ik heb twee collega’s binnen mijn afdeling die dezelfde master 
hebben gedaan. Wellicht zijn er nog meer, maar niet iedereen 
komt bij dezelfde divisie terecht. Daarnaast zijn er ook mensen 
uit heel andere richtingen. Ik heb ook collega’s die zijn opgeleid 
tot piloot, ruimtevaarttechniek of natuurkunde. Dus ook andere 
richtingen van de TU kunnen hier heel goed terecht.”

Hoe zou je de sfeer bij Capgemini omschrijven?
“Heel erg open en eerlijk. Ik vind het zelf erg prettig dat er weinig 
hiërarchie is en een open werkomgeving waar je iedereen 
gewoon kunt aanspreken.”

Je werkt bij de klant. Hoe heb je contact met je collega’s 
van Capgemini?
“Ik werk veertig uur per week bij deze netbeheerder. Maar er is 
doorgaans ruimte voor flexibel werken waardoor ik soms thuis 
kan werken. Eens per maand probeer ik op het hoofdkantoor  
van Capgemini (Utrecht) te zijn, om de verbinding met de collega’s 
daar te houden. Daarnaast hebben we meetings en sessies in de 
avonden waarop ik mijn collega’s ook weer tref. En we kunnen 
natuurlijk gaan borrelen of iets anders organiseren. Maar mijn  
reden om voor Capgemini te kiezen, is juist de mogelijkheid om 
met verschillende bedrijven in aanraking te komen en verschillende 
bedrijfsculturen te ervaren. Ik leer heel veel op deze manier.”

Jeroen Korremans



Ton Godtschalk (29) studeert wiskunde en kiest voor een master in 
Industrial and Applied Mathematics, in de afstudeerrichting Stochastic 
Probability in Operations Reserarch. “Ik heb me gefocust op toegepaste 
statistiek en op wachtrijtheorie. Bijvoorbeeld de theorie van het kiezen 
voor een rij bij de kassa: hoe ben je het snelst weer buiten? Het lijkt heel 
concreet, maar de wiskunde erachter is nogal complex. Mijn afstudeer-
stage liep ik bij T-Mobile in Berlijn; het principe van het kassa-probleem 
ging daar om duizenden servers die tienduizenden taken moeten verwer-
ken: welke rij kies je?” Naast zijn studie doet Ton ook een leraren- 
opleiding, maar doceren is een lastig vak. 

Na zijn studie tipt een oud-studiegenoot hem om ook eens bij Capgemini 
te gaan kijken. Op de XperienceDay voelt Ton dat het goed zit. Wiskunde 
zit overal, dus ook bij Capgemini moest er zeker een mogelijkheid zijn. 
“Wat me aansprak is, dat de mensen hier dat ook direct herkenden. Een 
richting als riskmanagement heeft bijvoorbeeld veel met statistiek van 
doen. Dat sprak me enorm aan.” 

In het eerste jaar werkt Ton in Antwerpen als tester van online kantoor-
applicaties. Een jaar later start hij als modelleur bij een bank. “Het gaat 
steeds om het denken in structuren, en het maken van de vertaalslag 
van een praktisch probleem naar een wiskundig model, om daarmee het 
probleem aan te pakken.” 

the way we do it

Wat gaf jou het goede gevoel bij  
Capgemini?
“De openheid van het bedrijf, dat 
voelde erg welkom. En het gevoel dat 
er nauwelijks iets van een hiërarchie te 
merken is.”

Hoe hou je het contact met  
Capgemini, als je gedetacheerd  
zit bij een klant? 
“We hebben veel cursussen, waarin je 
leert over de dingen waar je bij de klant 
aan werkt. Maar ook andere bijeen-
komsten. In het begin was ik twee of 
drie keer per maand op het hoofd-
kantoor in Utrecht. Nu is dat ongeveer 
eens per maand.”

Wat maakt voor jou het werken  
bij Capgemini zo leuk?
“Ik kan er als wiskundige verschillende 
richtingen ontdekken, en bij elk gebied 
dat ik in sla zijn er de ondersteunende 
cursussen om daarin mijn werk goed 
te kunnen doen. Ik krijg er de mogelijk-
heid mezelf steeds verder te ontwik-
kelen. Capgemini heeft veel verschil-
lende richtingen. Je moet daarbij wel 
zelf alert zijn op waar je terechtkomt. 
Je moet het goed laten merken als je 
nieuwe richtingen wilt inslaan. Maar 
mogelijkheden genoeg!”

‘Mogelijkheden 
genoeg’

Ton Godtschalk

The information contained in this document is proprietary. ©2015 Capgemini.  
All rights reserved. Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini.
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