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Kent u een ICT-dienstverlener die speciaal voor haar opdrachtgever een nieuw 
bedrijf in het leven roept? Kent u een ICT-dienstverlener die haar werknemers 
motiveert door de verdiensten te koppelen aan de geleverde inspanning voor de 
opdrachtgever? Devoteam is zo’n onderneming. Een onderneming met een 
frisse kijk op ICT. Aangenaam!

Devoteam
een frisse kijk op ICT. Devoteam

een frisse kijk op ICT.



Soms vereist een bepaalde oplossing een stevige investering. 

Omdat het resultaat voorop staat, loopt Devoteam hier niet voor 

weg. Zo richtte Devoteam op eigen risico en speciaal voor op-

drachtgever ABN AMRO de onderneming Between op. Met deze 

actie bood Devoteam de bankier 15 procent kostenreductie op 

inhuur van extern personeel.

Maar dit is slechts één voorbeeld. Devoteam kijkt namelijk con-

tinu naar mogelijkheden waarmee het opdrachtgevers een stap 

vooruit kan helpen. Hierbij denken wij creatief, ontwikkelen zo 

nodig maatwerk, zien geen grenzen en zijn dus zelfs bereid om 

ondernemersrisico te lopen. Dat is Devoteam. Dat is een frisse 

kijk op ICT.

> TOPSCORER BIJ GREAT PLACE TO WORK
Devoteam richt zich niet alleen op het belang van haar klanten, 

maar ook op die van haar werknemers. Niet voor niets scoort 

Devoteam de laatste jaren hoog in de Great Place to Work-verkie-

zing. Wie bij Devoteam werkt, ontwikkelt zich, want Devoteam 

investeert veel tijd in trainingen. Hierbij ligt het accent op het 

aanvoelen van de klantbehoeften. Op niveau meedenken met de 

opdrachtgever is topprioriteit. Een Devoteamer wil écht iets toe-

voegen aan organisaties. Bovendien schuilt achter elke afzonder-

lijke Devoteamer nog eens de expertise van al zijn collega-profes-

sionals uit meer dan 20 landen.

De insteek is om onze werknemers als zelfstandige, betrokken 

ondernemers te laten opereren. Dit idee krijgt concreet vorm in 

het Devoteam-salarismodel. Dit transparante model is zo opgezet 

dat elke werknemer inzicht heeft in zijn of haar bijdrage aan het 

resultaat van de organisatie. Op basis hiervan wordt de geleverde 

prestatie op een eerlijke wijze beloond. Onze werknemers zullen 

dus voor de opdrachtgever gaan! Een bedrijf dat een Devoteamer 

inhuurt, weet gewoon: dat zit goed! En dat allemaal dankzij een 

frisse kijk op het salarismodel, dankzij een frisse kijk op ICT.

> PASSION, RESPECT & FRANKNESS
Onze identiteit wordt gevormd door onze kernwaarden passion, 

respect en frankness. De klant ziet dit terug in de ervaren werk-

nemers (allemaal senior), die verstandig en respectvol samen-

werken. Verder voelt de klant de passie bij onze mensen. Zo wer-

ken onze vakmensen bijvoorbeeld met een glimlach ook ’s avonds 

aan slimme ICT-oplossingen. Op hun nr onze mensen ervaren op 

hun beurt de openheid via een transparant salarisbeleid.

> WAAROM DEVOTEAM?
 

 • Omdat Devoteam continu meedenkt en kijkt hoe zij klanten

  vooruit kan helpen.

 • Omdat Devoteam creatief denkt en oplossingen

  op maat ontwikkelt.

 • Omdat Devoteam sowieso altijd met een oplossing komt.

 • Omdat Devoteam achter elke werknemer een internationaal

  kennisnetwerk heeft staan.

 • Omdat Devoteam dankzij korte lijnen en beperkte hiërarchie

  snel en alert opereert. 

 • Omdat Devoteam een totaaloplossing op ICT-gebied biedt en

  hiermee ontzorgt.

 • Omdat Devoteam alleen met gekwalificeerd personeel werkt.

 • Omdat Devoteam een frisse kijk op ICT heeft.

 • Omdat vele tevreden klanten u voor gingen.

> WERELDWIJD GERICHT OP ICT OPLOSSINGEN
Devoteam is een ICT-dienstverlener en in meer dan 20 landen 

actief. Er werken bijna 5.000 medewerkers. Het aandeel Devo-

team staat genoteerd aan de Euronext in Parijs. 

De dienstverlening van Devoteam Nederland is opgedeeld in een 

drietal pijlers: Consulting, Solutions en Expertise. Consulting is 

gericht op het leveren van deskundig advies inzake ICT-oplossin-

gen en investeringen. Solutions implementeert, verbetert en be-

heert ICT oplossingen. Expertise levert ervaren consultants en 

professionals voor interim opdrachten. De klanten van Devoteam 

zijn vooral grotere organisaties zoals ING, Nuon, de Gemeente 

Den Haag en de top van het middenbedrijf. Devoteam Nederland 

opereert vanuit een tweetal vestigingen in Diemen en Den Haag.

Een Devoteamer wil écht
iets toevoegen aan organisaties.

Een Devoteamer
gaat pas weg
als er een oplossing is.
Zo simpel is het.

Wij denken creatief,
ontwikkelen zonodig maatwerk
en zien geen grenzen.
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> ALTIJD RESULTAAT
Een Devoteamer gaat pas weg als er een oplossing is. Zo simpel  

is het. Een Devoteamer committeert zich namelijk aan resultaat. 

Onze professionals hebben passie voor het vak en zijn bereid om 

ook ‘s avonds aan creatieve ICT-oplossingen te werken. Niet voor niets 

loven klanttevredenheidsonderzoeken de constante, hoge kwaliteit.

En die oplossing komt er niet alleen altijd, de oplossing komt ook 

snel. Devoteam schakelt snel dankzij de platte organisatiestructuur, 

het ontbreken van sterke hiërarchie en het intensieve onderlinge 

contact. Bovendien houden klanten direct contact met de eind-

verantwoordelijke manager van Devoteam. 


