
ONDERZOEK

SAS als werkgever
SAS is actief in business en analytics intelligence (software en services). Het is het grootste niet-

beursgenoteerde ICT-bedrijf in de wereld. SAS helpt klanten, op meer dan 45000 sites ter wereld, hun 

concurrentiële positie te verbeteren door betere en snellere beslissingen te nemen gesteund op data.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ ½
Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ½
+: SAS biedt medewerkers een omgeving waar ze hun kennis, kunde en creativiteit op een zeer 

zelfstandige manier kunnen aanwenden en verder ontwikkelen. De medewerkers krijgen daartoe 

heel veel vrijheidsgraden.

!: SAS staat voortdurend voor de uitdaging zich flexibel aan te passen aan de steeds sneller 

veranderende marktomstandigheden onder andere door de consolidatie van softwarebedrijven 

met grotere concurrenten als gevolg. Dit noopt tot een andere manier van werken en organiseren.

Feiten en cijfers
- Wereldwijd 11.000 medewerkers, waarvan 108 in België

- 2,31 miljard dollar omzet wereldwijd, 33 miljoen euro in België

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconform salaris, groeps- en hospitalisatieverzekering

- Bedrijfswagen voor iedereen beschikbaar 

- Unieke werkomgeving, work-life balance

- Programma dat nadruk legt op stressreductie en mentale fitheid

- Cultuur van respect en vertrouwen

sas

Hertenbergstraat 6, 3080 Tervuren

Telefoon: 02/766 07 00

Website: www.sas.com/offices/europe/

belux/index.html

E-mail: info@sbx.sas.com
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INTERVIEW

sas is het grootste niet-beurs-

genoteerde ICt-bedrijf in de 

wereld. de focus van het bedrijf 

ligt op stabiliteit en lange-

termijndenken. de beslissings-

bevoegdheid ligt bij het lokale 

management door de opdeling 

in een landenstructuur. daardoor 

genieten we van de voordelen 

van zowel een kmo als een inter-

nationale groep. Iedere mede-

werker staat centraal en krijgt alle 

kansen zichzelf te ontwikkelen. 

de flexibiliteit en autonomie die 

medewerkers krijgen om hun 

werk te regelen, zijn groot.

   

SAS ter introductie 
SAS staat bekend als een bedrijf met een heel aparte cultuur 
en een eigenzinnig buitenbeentje in de ICT-sector. Dat merk 
je niet enkel wanneer je de SAS-campus in de VS binnen-
stapt, waar SAS-oprichter Jim Goodnight voor zijn werkne-
mers een tweede thuis heeft gecreëerd. Ook de wereldwijde 
vestigingen vallen op, al was het maar omdat ze zich bevin-
den in aangename en unieke locaties buiten de stad. In België 
is dat het beschermde Kasteel de Robiano in Tervuren. “Ik 
wil dat de medewerkers de volgende dag met evenveel zin 
terug komen werken”, is het stokpaardje van Jim Goodnight. 
Ook in België gaat veel aandacht naar het ‘goed gevoel’ bij 
de mensen. “We hechten veel belang aan de mens achter de 
werknemer”, zegt Els Brusselmans, Human Resources mana-
ger. “Die aandacht start al van bij de selectie. Niet alleen de 
kennis en de kunde van de medewerker zijn belangrijk, ook 
de fit met de bedrijfscultuur. We willen gelukkige medewer-
kers die het beste van zichzelf geven. Een aangename werk-
omgeving is één van de onderdelen die dat stimuleert.” SAS 
won al enkele jaren in verschillende landen, waaronder Bel-
giê, de titel van beste werkgever, een onderzoek dat jaarlijks 
wordt uitgevoerd door het Great Place to Work Institute. 
De bedrijfscultuur van SAS steunt op drie waarden: drive, 
professionalisme en respect. “Met drive bedoelen we de pas-
sie die medewerkers in zich hebben om de prestaties continu 
te verbeteren. Professionalisme verwijst naar de omgang met 
klanten en partners. En respect is een vast onderdeel van de 
managementobjectieven. Medewerkers zijn ook niet elkaars 
concurrent. “We helpen elkaar waar het kan. Als iemand niet 
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goed is in het maken van presentaties kan hij 
altijd op de hulp rekenen van een collega. Me-
dewerkers worden er ook niet op afgerekend 
als ze hulp aan een collega vragen. Het delen 
van kennis moedigen we onder meer aan door 
onze ‘know more lunches’. Alleen zo kunnen 
we als team sterker worden.”
Het bedrijf wil zijn medewerkers de SAS-
cultuur al van bij de start van hun loopbaan 
meegeven. Dat gebeurt via het introductiepro-
gramma. “We willen dat onze medewerkers 
zich vanaf dag één thuis voelen bij ons”, ver-
telt Professinal Services director Philippe Gras. 
“Het introductieprogramma is zoveel mogelijk 
op maat van de nieuwe medewerker. We ver-
beteren en verfijnen het continu.” Ook tijdens 

hun loopbaan besteedt SAS veel aandacht aan 
het verder ontwikkelen van haar medewerkers. 
“Twee jaar geleden zijn we met een trainings-
traject, ‘Drive your talent’, gestart waar ieder-
een doorgaat, zowel het management als de 
medewerkers. Het traject heeft als doel het in-
zicht in je eigen profiel te vergroten. Zo krijg je 
inzicht in wat je motiveert, energie geeft en wat 
je demotiveert. Op die manier kunnen gericht 
acties ondernomen worden. Om die reflectie 
nog meer te stimuleren, wordt het resultaat van 
deze denkoefening besproken tijdens het jaar-
lijkse evaluatiegesprek. Daarbij is het niet zo-
zeer de bedoeling medewerkers af te rekenen 
op wat hen energie geeft en wat niet, maar het 
moet hen stimuleren acties te ondernemen.”

Joline Jammaers (23), 
consultant Professional Services

“Ik ben in juni afgestudeerd als handelsingeni-

eur, ben gestart bij SAS en mocht onmiddellijk 

1 volledige maand training volgen in het kader 

van de Summer of SAS... Ik heb voor SAS geko-

zen omdat het de marktleider is in analytics, en 

daar gaat mijn interesse vooral naar uit. De be-

drijfscultuur is hier zeer fijn en open. Als nieuwe 

medewerker word je onmiddellijk opgenomen in 

de groep. Iedereen is bereid je te helpen wan-

neer er problemen zijn, dat vind ik ook heel tof. 

Bovendien krijg je de mogelijkheid om continu 

verder te studeren en je competenties te verbe-

teren. SAS houdt ook erg veel rekening met de 

balans tussen werk en privé. Thuiswerken is bij-

voorbeeld geen enkel probleem.’’ 
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Ontwikkeling en retentie
‘Drive your talent’ kreeg een opvolger bij: het 
Corporate Athlete Program, dat wordt georga-
niseerd door de firma Mentally Fit. Bij dit indi-
vidueel trainingsprogramma ligt de nadruk op 
hoe een medewerker meer energie kan krijgen, 
zich beter voelen en dus beter kan omgaan met 
stress. “Het programma heeft drie dimensies”, 
aldus Philippe Gras. “Emoties (EQ), intelligen-
tie (IQ) en fysieke elementen zoals voldoende 
en kwalitatieve slaap, ontspanning en een ge-
zonde voeding. Als één van de dimensies niet 
goed zit, haalt dat je algemene energieniveau 
omlaag. Hoewel niemand verplicht wordt het 
programma te volgen, hebben sinds mei al 79 
van de 108 medewerkers eraan deelgenomen. 
Dat bewijst dat onze mensen er enthousiast 
over zijn.”
SAS moedigt medewerkers aan zich voortdu-
rend te ontwikkelen als voorbereiding op de 
toekomst. Bij het bedrijf gaan ontwikkeling en 
retentie hand in hand. “Tijdens een jaarlijkse 
vergadering met alle teamleiders wordt het 
functioneren van alle medewerkers uitgebreid 
besproken. We bekijken dan waar iemand zich 
in zijn loopbaan bevindt. Of hij nieuwe uitda-
gingen nodig heeft op korte of middellange 
termijn. Het resultaat is een actieplan dat tij-
dens het jaarlijkse functioneringsgesprek met 
de medewerker wordt besproken”, schetst Els 
Brusselmans.

Consolidatie
De afgelopen jaren vond een consolidatie 
plaats in de sector. Dat had zijn gevolgen voor 
SAS. “We hebben ons moeten herpositione-
ren in de markt tegenover andere en grotere 
spelers. Ook voor HR is er een taak weggelegd 
om onze medewerkers klaar te stomen voor 
hun nieuwe rol. We doen dit door onze hiërar-
chische structuur aan te passen en ze aan te 
moedigen om nog meer met cross-functionele 
teams te werken, bijvoorbeeld via shared offi-
ces. Hiervoor moeten we ook de nodige oplei-
ding en training voorzien, en de creativiteit die 
aanwezig is blijven herkennen en stimuleren”, 
vertelt Els Brusselmans. Het feit dat SAS nog 
de enige onafhankelijke, niet-beursgenoteerde 
speler is die niet samensmolt met een concur-
rent, heeft volgens Philippe Gras zijn voorde-
len. “Voor de klanten is het minder verwarrend 
en ze hebben de zekerheid van continuïteit van 
de producten en de diensten. Bovendien bren-
gen dergelijke fusies huizenhoge integratie-
kosten met zich mee. Het feit dat we niet op de 
beurs noteren, maakt dat we onze medewer-
kers geen aandelenopties kunnen geven, maar 
daar staat veel tegenover. Onze arbeidsvoor-
waarden zijn sterk genoeg wat dat betreft.”

Doorgroeimogelijkheden
“We zijn een kleine organisatie, daarom sprin-
gen we creatief om met doorgroeimogelijkhe-

“We stimuleren medewerkers hun werkterrein 

uit te breiden door deel te nemen aan allerlei 

projecten die los staan van hun huidige functie.”

Els Brusselmans, 

human resources manager

“We willen dat onze medewerkers zich 

vanaf dag één thuis voelen bij ons.”

Philippe Gras, 

PS director
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den”, zegt Els Brusselmans.  “Naast het klassie-
ke loopbaanpad van junior tot senior consultant 
stimuleren we medewerkers hun werkterrein uit 
te breiden door deel te nemen aan allerlei pro-
jecten die los staan van hun huidige functie. We 
moedigen hen aan andere competenties aan te 
boren en te ontwikkelen. Deze projecten kun-
nen divers zijn gaande van deelnemen aan ons 
‘green team’ om onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen tot meewerken aan ‘Close the 
Gap’, een project dat de digitale kloof in Afrika 
wil verkleinen door computers bij bedrijven te 
recycleren. Medewerkers kunnen ook worden 
ingeschakeld in strategisch belangrijke projec-
ten, zoals het peterschap opnemen van een 
project rond kennismanagement.”  
Daarnaast zijn bijna alle cross-functionele be-
wegingen mogelijk. “Medewerkers kunnen 
bijvoorbeeld van een pre-salesfunctie door-
groeien naar een salesfunctie of consultancy. 
Alle vacatures worden intern bekendgemaakt. 
Om medewerkers te stimuleren nog meer ge-
bruik te maken van deze interne doorgroeimo-
gelijkheden intensifiëren we onze communica-
tie daarover. Ook lijsten we zeer nauwkeurig 
op welke competenties nodig zijn voor elke 
functie. Dat moet medewerkers toelaten de 
ontwikkeling van hun competenties af te stem-
men op de functie die ze ambiëren”, schetst Els 
Brusselmans. Dit jaar alleen al hadden we 7 
mutaties (volledig andere functie) en 9 herpo-

sitioneringen van de jobinhoud, met als gevolg 
meer verantwoordelijkheid en het ontwikkelen 
van andere competenties. Op een groep van 
108 gaat het om 15 procent.”
Ook internationaal zijn er carrièremogelijk-
heden. Philippe Gras benadrukt dat niemand 
verplicht is om daar gebruik van te maken. 
De keuze ligt bij de medewerker. “In huis be-
schikken we over een aantal lokale mensen die 
regelmatig aan internationale services en con-
sulting doen. Steeds meer klanten nemen op 
corporate niveau de beslissing om ons product 
te kopen. Dit noopt tot een grotere internatio-
nale samenwerking om een deal te sluiten. 

Summer of SAS
SAS is continu op zoek naar hooggeschoolde 
medewerkers. Liefst mensen die naast een 
passie voor technologie ook een gezonde busi-
ness reflex hebben. Het diploma is niet zo be-
langrijk, het is de drive die aanwezig moet zijn. 
“Ook toen de economie slabakte, bleven we 
investeren in nieuw talent. Dit is belangrijk om 
onze groei te blijven garanderen”, benadrukt 
Els Brusselmans. SAS werft zowel bachelors als 
masters aan met een technisch diploma zoals 
informatica. Maar ook kandidaten met bijvoor-
beeld een diploma wiskunde of wetenschap-
pen of economie zijn welkom. “Wij schuimen 
regelmatig de universiteiten en hogescholen af 
op zoek naar talent”, aldus Philippe Gras.

“sas moedigt medewerkers aan 

zich voortdurend te ontwikkelen 

als voorbereiding op de toekomst. 

Bij het bedrijf gaan ontwikkeling 

en retentie hand in hand.”
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Om het tekort aan SAS-kennis op de markt aan 
te vullen, biedt SAS pasafgestudeerden een 
vakantiejob: een maand betaald worden om 
SAS te studeren en een eerste praktijkervaring 
op te doen met concrete jobs in het vooruit-
zicht bij klanten en partners die het initiatief 
sponsoren. “Tijdens deze ‘Summer of SAS’ 
krijgen pasafgestudeerden de kans expertise 
op te doen waarvoor momenteel veel vraag in 
de markt bestaat. De studenten worden tijdens 
de opleiding bovendien betaald als jobstudent. 
De selectieprocedure is weliswaar zeer streng, 
maar hierdoor stijgt ook de slaagkans. On-
geveer 95 procent van de deelnemers slaagt 
voor de opleiding. Ook geven we de deelne-
mers tips over hoe ze kunnen solliciteren. Het 

merendeel van de studenten heeft binnen de 
maand werk gevonden bij een van onze klan-
ten of partners”, zegt Els Brusselmans.

Balans werk en leven
SAS betaalt een marktconform salaris. De 
medewerkers krijgen daarnaast een bedrijfs-
wagen en een groeps- en hospitalisatieverze-
kering. Een goede balans tussen het werk en 
het privéleven is eveneens een belangrijk aan-
dachtspunt. “We hebben heel uiteenlopende 
uurroosters. We weigeren bijna nooit de vraag 
van medewerkers om deeltijds te werken. Ons 
arbeidsreglement telt wel dertien verschillende 
uurroosters. Thuiswerken is al langer moge-
lijk”, aldus Els Brusselmans.

Gracy Poelman (45), 
Communications manager

“Ik was werkzaam bij een rechtstreekse concur-

rent van SAS. Een oud-collega die ondertussen 

hier werkte, had mijn naam doorgegeven aan de 

HR-afdeling. Die hebben me dan gecontacteerd, 

en zo ben ik hier terechtgekomen. SAS is een be-

drijf dat werkelijk heel veel belang hecht aan de 

problemen van de klant. Er wordt hier met elke 

klant op een heel serieuze manier omgegaan. 

Wat mij vooral aantrekt in SAS, is dat het een 

zeer degelijk bedrijf is met heel veel aandacht 

voor elk individu, opleiding en de balans tus-

sen werk en privé. Je krijgt hier als medewerker 

bovendien heel veel mogelijkheden om je bij te 

scholen, ook in soft skills. Dat is voor mij heel 

belangrijk gelet op mijn functie van Communica-

tions manager.”
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