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Dit magazine vertelt en verbeeldt waarom wij 
zo trots zijn op de organisatie waar we met 
zijn allen zo hard aan werken. Wij zijn ervan 
overtuigd dat gezonde cultuur het werken, en 
daarmee het leven, vele malen aangenamer 
maakt. We zijn daarom actief bezig met 
het continue verbeteren van processen en 
inrichting terwijl onze organisatie hard groeit.
 
Wij zijn er dan ook trots op dat we onszelf al 
meerdere jaren een Great Place to Work mogen 
noemen! Op dit moment ervaren we dat de 
groei naar meer dan honderd medewerkers 
verschillende uitdagingen oplevert en nieuwe 
eisen stelt aan het leiderschap, management 
en processen. We zien dit dan ook als een 
mooie gelegenheid om een aantal zaken onder 
de loep te nemen en waar nodig anders te 
organiseren. Het opstellen van dit magazine 
inspireert ons om hier nog actiever mee bezig 
te zijn en blijven. Het uitschrijven en tastbaar 
maken van wat er dagelijks binnen Squerist 
gebeurt en ontstaat geeft ons een gevoel van 
trots omdat het duidelijker wordt met wat een 
fijn team wij mogen werken. 
 

Tijdens het samenstellen van dit magazine 
passeren bijzondere, mooie, gave en 
hartverwarmende momenten van het 
afgelopen jaar de revue. Hierbij ontdekken 
we dat we veel dingen beter doen dan het 
jaar ervoor. Daarbij ervaren we dat steeds 
meer collega’s kansen grijpen en creëren om 
hun eigen ambities waar te maken. Het is een 
voorrecht om dit met elkaar te bereiken en 
leiding te mogen geven aan een organisatie 
met zulke fijne medewerkers. 
  
Als ondernemers zijn wij gestart met de droom 
een bedrijf op te bouwen waar mensen werken 
omdat het er veilig en persoonlijk is. Een 
plek te creëren waar het gezellig is, waar je 
je kunt ontwikkelen en waar je kan groeien. 
Wij willen alle Squeristers en oud-Squeristers 
daarom enorm bedanken want na jaren van 
ontwikkeling hebben wij het gevoel dat het 
Squerist van vandaag deze droom werkelijkheid 
maakt. 
 
In het bijzonder willen we Anne, Denise en 
Joost bedanken voor het mogelijk maken van 
dit magazine. 

Veel leesplezier met het Squerist Magazine!
 
Nils en Robert

Verder brengen begint met een 
goede match

Solliciteren bij Squerist08

Wie we zijn, wat we doen en wie we 
verder brengen
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01 Onze Diensten

Binnen het vakgebied so� ware testen bieden 
wij, naast de kennis van onze specialisten, 
ook een aantal producten aan. Ons Test Rol 
Optimalisatie Model (TROM) wordt inmiddels 
breed uitgedragen en kan sinds dit jaar ook als 
een mobiele applicatie afgenomen worden. 
Aan de hand van dit model zijn onze TROM 
consultants in staat binnen zowel waterval- 
als agile omgevingen de volwassenheid van 
teams in kaart te brengen, verbeteringen in het 
testproces te formuleren en deze bij én samen 
met de klant te implementeren.

Naast TROM bieden wij ons opleidingsaanbod
extern aan. Voorbeelden van opleidingen die wij 
verzorgen, zijn ISTQB Foundation®, Professional 
Scrum Master I® en Professional Scrum Master 
II®, Leading SAFe® en Exploratory en Situational 
Testing. Deze opleidingen worden verzorgd 
door Squeristers die gecertificeerd docent zijn 
en bieden wij zowel op ons kantoor als op een 
locatie naar keuze aan. Door intensief met 
elkaar te oefenen en te sparren, leren we ook 
van de cultuur van onze opdrachtgevers. Zo 
delen wij onze kennis op een duurzame manier 
met onze opdrachtgevers.

Als gerenommeerde consultancy organisatie 
in de vakgebieden So� ware Testen en 
Business Transformation is het onze missie 
om Squeristers, opdrachtgevers én ons 
specialisme verder te brengen. We leven in 
een wereld waarin technologie, arbeid, en 
productbeleving steeds sneller veranderen. 
Squerist faciliteert en begeleidt organisaties bij 
het voldoende wendbaar worden om op die 
manier competitief te blijven.

Onder so� ware testen verstaan wij het 
vaststellen of so� ware of een systeem voldoet 
aan de eisen die daar door de opdrachtgever 
aan gesteld zijn. Dit houdt in dat Squeristers 
dagelijks bezig zijn met het testen van 
infrastructuur, so� warepakketten, maatwerk 
so� ware, webapplicaties of mobiele apps. 
Het uitvoeren van deze testen kan handmatig 
of geautomatiseerd gebeuren, waarbij wij de 
laatste jaren een toename zien in de vraag 
naar consultants die gespecialiseerd zijn in 
testautomatisering.  Bij onze testspecialisten 
maken wij dan ook het onderscheid tussen 
agile testen, testautomatisering en BI-testen.

Squeristers  die  zich met Business 
Transformation bezighouden, buigen zich 
over vraagstukken rondom operatio   nele 
bedrijfsvoering van organisaties, data 
kwaliteit en agility. Zij helpen organisaties 
beheersbaarder, wendbaarder en/of 
resultaatgerichter te worden. Dit doen zij 
bijvoorbeeld door te sturen op kwaliteit, te 
zorgen voor een e� iciëntere bedrijfsvoering, 
te helpen bij de digitalisering van de 
bedrijfsvoering, het aantoonbaar in control 
zijn over de bedrijfsvoering of te zorgen voor 
aantoonbare compliancy.

Voor organisaties zijn wendbaarheid en 
adaptiviteit belangrijke succesfactoren. Onze 
Agile specialisten begrijpen dit als geen ander 
en begeleiden organisaties, management 
en teams bij het omarmen en verbeteren 
van agile practises en kernwaarden. Onze 
Scrummasters werken in de teams aan een 
continue verbetering waar zij teamleden 
helpen bij het vergroten van hun impact.  Agile 
Coaches begeleiden u tijdens uw agile journey. 

Zij ondersteunen u bij het opzetten van een 
transformatie plan, het in kaart brengen 
van team afhankelijkheden, het inrichten 
van portfoliomanagement, het opschalen 
naar meerdere teams of juist het borgen van 
kwaliteit. Onze agile coaches hebben zowel 
oog voor proces, agile mind-set als output. Dat 
laatste is uiteraard waar het uiteindelijk om 
draait; inspelen op verandering en het leveren 
van oplossingen met klantwaarde.

Naast de werkzaamheden die wij verrichten, 
werken we nauw samen met een team van 
specialisten van ons zusterbedrijf SecuResult. 
Dit gedreven team van digitale nomaden met 
een passie voor cybersecurity, privacy en data 
protection hee�  als doel organisaties veiliger te 
maken en zekerheid te bieden.

“Verder Brengen” doen wij zowel bij overheden 
als bij commerciële bedrijven in diverse 
branches. Ons klantenbestand laat duidelijk 
zien dat wij als Squerist in staat zijn om in 
verschillende branches onze bijdrage te 
leveren.
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02 Missie, Visie en Cultuur

Alle werkzaamheden binnen Squerist voeren 
wij uit binnen onze visie ‘Verder Brengen’. 
Hiermee maken wij het onze missie om onze 
mensen, onze opdrachtgevers en ons vakgebied 
continu te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
Dit doen wij door de mens op 1 te zetten, ons 
als specialist te organiseren en te ontwikkelen 
en focus te houden op wendbaarheid. Zowel 
intern als bij onze opdrachtgevers streven wij 
ernaar om mensen te motiveren, te prikkelen 
en te enthousiasmeren om zichzelf en hun 
omgeving verder te brengen.

We hebben binnen de organisatie onze waarden 
zo simpel mogelijk gehouden en teruggebracht 
tot twee expliciete hoofdwaarden. Als eerste 
hoofdwaarde hanteren wij ‘Mens op 1’ in alles 
wat wij doen. Onze tweede hoofdwaarde is dat 
je een ander behandelt zoals je zelf behandeld 
wilt worden. 

Met deze twee principes in ons achterhoofd 
maken we alle keuzes en afwegingen binnen 
Squerist. Deze waarden, samen met onze 
missie en strategie, zijn de toetsstenen waarop 
we besluiten binnen Squerist nemen en worden 
daarmee altijd geïntegreerd in de ontwikkeling 
van nieuwe programma’s.

Een belangrijk programma in het versterken 
en verankeren van onze missie en cultuur is 
deelname aan het Great Place to Work®-traject. 
Voor het vijfde jaar op rij mogen wij ons met 
trots een gecertificeerd Great Place to Work® 
noemen, een titel waar wij ontzettend trots op 
zijn. Het Great Place to Work®-traject helpt ons 
om inzicht te krijgen en te behouden in hoe 
medewerkers de organisatie ervaren en of het 
werkgeversbeleid aansluit bij de behoe�en van 
de medewerkers. 

Nu we al een aantal jaren succesvol meedoen, 
wordt steeds duidelijker hoe er gestructureerd 
actie ondernomen kan worden aan de hand 
van de resultaten. Met het aanstellen van 
Cultuur Ambassadeurs verzekeren we ons 
ervan dat onze medewerkers invloed hebben 
in ons organisatiebeleid.

Door ook extern onze missie en cultuur 
sterker uit te dragen, versterken wij bij onze 
medewerkers de trots en waarde die zij voelen 
bij onze organisatie. Zo gee� ons beeldmerk 
door zijn vorm onze missie perfect weer. Het 
staat voor vooruitgang en verder brengen, wat 
ons verhaal zowel intern als extern ondersteunt. 
In onze website, uitingen op social media en 
ons magazine maken wij daarnaast uitsluitend 
gebruik van foto’s van onze eigen medewerkers 
en eigen werkplekken. 

Op die manier zijn deze kanalen niet alleen 
ons visitekaartje, maar gee� het echt een kijkje 
binnen Squerist.

Onze langetermijnfilosofie om een succesvolle 
organisatie te bouwen, is dat we stapje voor 
stapje steeds beter willen worden in wat we al 
doen. Kortom, wij houden als doel en filosofie 
om onze medewerkers, opdrachtgevers en 
vakgebied verder te brengen. Op de korte en 
middellange termijn doen we dit door middel 
van het versterken van ons vakgebied door het 
op zijn plek zetten van talent en het werven 
van inhoudelijke zwaargewichten. Hierdoor 
ontstaat intern sterke kennisontwikkeling 
tussen onze mensen. Door deze sterke interne 
kennisontwikkeling staan we extern veel op 
internationale grote podia waardoor we veel 
input van buitenaf krijgen.
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03 Wat kenmerkt een Squerister?

Squeristers zijn Specialisten in Vooruitgang en 
zijn vanuit die hoedanigheid altijd bezig met 
het verder brengen van hun opdrachtgevers, 
het vakgebied en bovenal zichzelf. Een 
belangrijk vereiste bij het werven van nieuwe 
medewerkers is dat zij binnen onze cultuur 
passen en zij zowel intern als extern onze 
missie voort kunnen zetten. Wat Squerist is, 
wordt namelijk bepaald door de Squeristers 
zelf.  Dit maakt ons een organisatie die bestaat 
uit vakgedreven professionals die zelf willen 
groeien, het vakgebied willen laten groeien en 
de mensen om zich heen willen laten groeien.

Naast de benodigde vakinhoudelijke 
kennis zoeken wij naar mensen met sterke 
sociale en communicatieve vaardigheden 
die graag bij een specialistische groep 
consultants willen horen. Zoals een van onze 
medewerkers het beschrijft: “Squerist zoekt 
naar persoonlijkheden en niet alleen naar goed 
gevulde cv’s”. Zowel binnen Squerist als bij onze 

opdrachtgevers werken onze medewerkers in 
teams en zijn daar vaak een essentiële schakel 
tussen business en IT. Dit houdt in dat er van 
toekomstige Squeristers verwacht wordt dat 
ze zichzelf makkelijk kunnen presenteren en 
zich snel aan kunnen passen aan een nieuwe 
omgeving. Squeristers zijn enthousiast en ze 
zijn in staat dit enthousiasme over te brengen. 
Ze stralen zowel intern als extern een gezonde 
ambitie uit en gaan bij voorkeur met een goede 
dosis humor door de dag. Onze opdrachtgevers 
koppelen regelmatig terug dat Squeristers zich 
onderscheiden door hun positieve “can-do”-
mentaliteit. Hiermee leveren ze een belangrijke 
bijdrage aan het verder brengen van hun teams.

Squerist is ervan overtuigd dat iedereen in staat 
is om alles te leren, zolang je passie hebt voor 
datgene wat je doet, voldoende intellectuele 
capaciteit hebt en de discipline hebt je daartoe 
te zetten. Veel belangrijkere eigenschappen 
die gezocht worden in potentiële nieuwe 

medewerkers zijn dan ook intelligentie, 
leergierigheid en nieuwsgierigheid. Deze 
eigenschappen, in combinatie met de juiste 
persoonlijkheid en passie voor ons vakgebied, 
bieden voor Squerist de mogelijkheid om door 
het uitgebreide opleidingsaanbod en de juiste 
begeleiding een nieuwe medewerker verder te 
brengen.

Tot slot, en dit is misschien wel het belangrijkst, 
is Squerist altijd op zoek naar mensen die een 
omgeving zoeken waarin er de mogelijkheid is 
altijd zichzelf te zijn. Squerist gelooft erin dat 
mensen die gelukkig zijn, goed in hun vel zitten 
en passie hebben voor hun werk, zowel voor 
zichzelf als voor hun omgeving, de grootste 
bijdrage leveren.

“Squerist is voor mij een Great Place to Work, 
omdat de mens echt op één staat. Ik voel me 

serieus genomen, krijg alles kansen om mezelf 
te ontwikkelen en om te zijn wie ik ben”
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04 Kennisdeling

Door het delen van de ervaringen en prestaties 
van onze collega’s worden anderen geïnspireerd 
zich verder te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is onze toegenomen aanwezigheid 
op zowel nationale als internationale podia 
en evenementen. Squerist is ondertussen al 
jaren niet meer weg te denken als deelnemer 
aan Nederlandse evenementen als TestNet 
en Test Automation Days. Van het eerste 
evenement is Squerist hoofdsponsor, van het 
tweede evenement de Founding Partner. Test 
Automation Days beleefde dit jaar zijn negende 
jaargang en was voor het eerst een meerdaags 
evenement! Net als de vorige jaren hebben we 
de avond voorafgaand aan het evenement een 
preview georganiseerd, waarbij alle Squeristers 
live of via Skype de sessies kunnen volgen om 
inspiratie op te doen over ons vakgebied.

Onmisbaar bij het verder brengen van Squeristers 
is ons uitgebreide opleidingsprogramma. Ieder 
voor- en najaar wordt aan alle medewerkers 
het opleidingsprogramma aangeboden. 
Het aanbod varieert van vakmatige- tot 
‘so� skills’-trainingen. Voorbeelden hiervan 
zijn opleidingen die binnen ons vakgebied 
als standaard gezien worden, maar ook 
opleidingen als ‘Omgaan met verschillende 
gesprekspartners’ en ‘Zakelijk Tekenen’. 
Welke opleiding gevolgd wordt en hoeveel 
opleidingen in een half jaar gevolgd worden, is 
aan de Squerister zelf. Op deze manier kan ieder 
voor zich bepalen hoeveel tijd en energie zij 

besteden aan hun eigen ontwikkeling. Bijzonder 
aan ons opleidingsprogramma is het feit dat 
veel opleidingen die we aanbieden, verzorgd 
worden door Squeristers. Het staat iedere 
medewerker vrij zichzelf te laten certificeren 
tot docent in een van de opleidingen die wij 
aanbieden. Met de mogelijkheid om zelf een 
Squerist-docent te worden, bieden we onze 
medewerkers een extra mogelijkheid in de 
ontwikkeling van hun loopbaan. Een overzicht 
van opleidingen die wij ook extern aanbieden, 
kun je vinden op onze website.

 “Ik vind het supergaaf dat ik van Squerist 
de kans krijg te spreken op (inter)nationale 

conferenties!’
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05 Organisatie

Squerist is georganiseerd in units die gebaseerd 
zijn op vakgebied en regio. Onze Business 
Transformation tak werkt landelijk als één 
unit. Onze So�ware Testen tak is verdeeld over 
vier regionale units. Uitdagend voor Squerist 
is dat de meeste medewerkers niet of amper 
op ons kantoor in Veenendaal komen, omdat 
zij fulltime bij de opdrachtgever zitten. Het is 
daarom voor Squerist ontzettend belangrijk 
hen wél te betrekken bij de ontwikkelingen 
binnen de organisatie. Een groot deel van 
de communicatie gebeurt tijdens de update 
momenten met de unitmanager. Met een 
maximale interval van zes weken gaat de 
unitmanager bij de Squerister langs op locatie 
bij de opdrachtgever. Tijdens deze momenten 
gee� de unitmanager altijd even een update 
over de ontwikkelingen binnen de organisatie. 
Tijdens dit gesprek wordt echter voornamelijk 

tijd genomen voor de medewerker. Het is 
geen gesprek over het functioneren van de 
Squerister, maar een ‘hoe is het?’ en ‘wat ligt er 
op je hart?’ gesprek.

Ook de unitmeetings nemen een belangrijke 
plek in binnen de organisatie. Iedere zes weken 
komen units bij elkaar om te bespreken hoe de 
unit ervoor staat. De ene keer is dit centraal in 
Veenendaal, de andere keer komt de unit op 
een wisselende, leuke locatie binnen de eigen 
regio samen om zo de reistijd te beperken en 
de binding binnen de eigen unit te versterken. 
Een belangrijk element binnen de unitmeeting 
is de update die de unitmanager of Robert/
Nils gee� over Squerist. Afhankelijk van de 
unitmeeting kan deze update een cijfermatig, 
vakinhoudelijk of beleidsmatig tintje hebben. 
Daarnaast wordt er tijdens deze meetings veel 

input van de medewerkers gevraagd. Voor de 
unit Business Transformation is vanaf dit jaar 
voor een andere vorm gekozen. Maandelijks 
vergaderen zij van vier tot zes op kantoor en 
eten dan samen een hapje voordat ze naar huis 
gaan.

Tijdens Strategische Dagen zitten de 
unitmanagers met de directie samen 
om op basis van de input van de regio’s 
de ontwikkelingen te vertalen naar een 
gemeenschappelijk beleid. Dit beleid wordt 
daarna getoetst binnen de teams, zodat een 
ontwikkelcyclus in gang gezet wordt. Tijdens 
de unitmeetings worden plannen gemaakt die 
bepalend en ondersteunend zijn voor de de 
strategie en het beleid van Squerist.

De meest structurele manier waarop informatie 
wordt gedeeld, is de wekelijkse Update 
van Nils. Iedere zondag na de samenvatting 
van de Eredivisie neemt hij de tijd om een 
weekupdate naar alle medewerkers te sturen. 
Aan de eerste regels van deze mail is ook af 
te leiden of zijn clubje FC Utrecht gewonnen 
hee�, want dan is het volgens Nils heel het 
weekend mooi weer geweest. In deze update 
wordt stilgestaan bij de behaalde successen 
van die week, de Squeristers die een extra 
bijdrage geleverd hebben worden bedankt, 
mogelijkheden en evenementen die er de 
komende week voor ons open liggen, worden 
aangestipt en updates over ontwikkelingen 
binnen onze organisatie worden gedeeld. 
Naast sales is er ruimte voor elementen als 
cultuur, opleidingen en evenementen. Het 
is voor alle werkgroepen mogelijk om Nils te 
vragen in zijn update aandacht te geven aan 
iets waar zij op dat moment mee bezig zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn mededelingen vanuit 
de werkgroep Cultuur of aandacht vragen voor 
bepaalde activiteiten die vanuit de werkgroep 
Activiteiten georganiseerd worden.

Een belangrijke plek waar Robert en Nils 
luisteren naar input van medewerkers zijn de 
regio-etentjes. Al jaren gaan zij met zijn tweeën 
op pad om in een regio met de Squeristers die 
daar wonen een hapje te eten en in gesprek te 
gaan over wat er beter kan binnen Squerist. 
Deze regio-etentjes vinden iedere maand en 
iedere keer in een andere regio plaats. Binnen 
een jaar krijgt Squerist dus twaalf keer gerichte 
informatie. Doordat dit een informele avond is 
en Robert en Nils de moeite nemen om richting 
de woon- of werkplaats van onze medewerkers 
te komen, wordt er op een eenvoudige manier 
veel informatie uitgewisseld. Tijdens deze 
etentjes worden drie vragen altijd gesteld. Deze 
vragen zijn: 1) Wat moet blijven? 2) Waar moeten 
we mee stoppen? en 3) Waar moeten we mee 
starten?. De input van al deze etentjes wordt 
verzameld en afhankelijk van het onderwerp 
verdeeld over de werkgroepen, unitmanagers 
of gildes om daar verder uitgewerkt te worden. 
Vervolgens worden deze onderwerpen 
opgenomen in de beleidsvoering. Afgelopen 
jaar hebben we wederom veel complimenten 
ontvangen en een aantal verbeterpunten 
meteen kunnen implementeren. Zo hebben we 
onze opleidingsruimte opnieuw ingericht, wordt  
inschrijven voor opleidingen vereenvoudigd en 
verminderen we de hoeveelheid eten die op 
kantoor weggegooid wordt.
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Naast de regio-etentjes spelen de 
verschillende werkgroepen een belangrijke 
rol bij het betrekken van medewerkers 
bij de besluitvorming. Alle werkgroepen 
binnen Squerist hebben hun eigen domein 
waarbinnen zij opereren en waar mensen 
suggesties aan kunnen dragen. Zo worden 
bijvoorbeeld ideeën over vervoer aangedragen 
bij de Werkgroep Mobiliteit en suggesties over 
gezondheid en balans komen terecht bij de 
Werkgroep Gezondheid.

Regelmatig komt het ook voor dat iemand een 
idee of suggestie hee� , waarvan zij niet goed 
weten bij wie ze terecht kunnen. Denk hierbij 
aan verbeteringen voor onze kantooromgeving 
of een idee om onze arbeidsvoorwaarden 
aan te passen naar het ‘Cafetariamodel’. Dit 
zijn onderwerpen die niet direct onder een 
unitmanager vallen of waar geen specifieke 
werkgroep voor is, maar die wel betrekking 
hebben op de gehele organisatie. In deze 
situaties bieden medewerkers hun idee of 
suggestie aan hun Cultuur Ambassadeur 
aan. De Werkgroep Cultuur bestaat uit een 
Cultuur Ambassadeur vanuit iedere unit en 
Nils die het management vertegenwoordigt. 
Deze werkgroep komt regelmatig bij elkaar 
om uit de aangedragen ideeën en suggesties 
actiepunten op te stellen en deze zelf uit te 
voeren of binnen de organisatie te beleggen. 
De Cultuur Ambassadeurs zijn daarnaast ook 
degenen die de resultaten van het Great Place 
to Work®-onderzoek bespreken met hun unit 
en deze omzetten in actiepunten.

Een belangrijke bron van methode en beleid dat 
een gevoel van gelijkheid bevordert, zijn onze 
arbeidsvoorwaarden. De manier waarop onze 
documenten, processen en voorwaarden tot 
stand komen is uniek. De arbeidsvoorwaarden 
gelden voor alle Squeristers en de Werkgroep 
Arbeidsvoorwaarden zorgt ervoor dat deze aan 
de hoogste maatstaven blijven voldoen. 

We kiezen er hierbij bewust voor medewerkers 
deel uit te laten maken van deze werkgroep. 
Het mooie hiervan is dat je de kracht, 
kennis en betrokkenheid van de organisatie 
maximaal inzet om tot een resultaat te komen 
waar iedereen zich goed bij voelt. Zo zijn 
de arbeidsvoorwaarden ook daadwerkelijk 
geschreven door onze medewerkers omdat 
wij vinden dat een document in juridische 
schrijfstijl niet bij ons past. Ook hebben wij 
Great Place to Work® en onze cultuur expliciet 
opgenomen in onze arbeidsvoorwaarden.
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06 Verbinden

Om Squeristers met eenzelfde vakspecifieke 
passie bij elkaar te brengen, bestaan er binnen 
de organisatie Gildes. De gildes zijn ooit 
begonnen als een initiatief van de medewerkers 
vanuit de behoe�e om niet alleen binnen 
de regio contact te hebben met collega’s 
maar ook binnen bepaalde specialismen 
in ons vakgebied. Binnen deze gildes wordt 
gesproken over marktontwikkelingen, werving, 
evenementen en groei binnen het vakgebied. 
Aan onze opdrachtgevers bieden wij de 
mogelijkheid om probleemstukken binnen 
deze gildes aan te bieden. Hierdoor kunnen 
zij gebruikmaken van niet alleen de kennis 
van de Squerister die zij in dienst hebben. 
Dit resulteert in een grote verbondenheid, 
nieuwe proposities, uitbreidingen op de lijst 
van opleidingen en het gezamenlijk vinden van 
oplossingen voor onze opdrachtgevers.

In het zonnetje zetten doen wij tijdens de 
unitmeetings of centrale bijeenkomsten. Wij 
doen dit zodat  medewerkers ervan op de 
hoogte zijn waar collega’s mee bezig zijn en 
zodat degene die beloond wordt weet dat zijn 
werk gewaardeerd wordt. Dit kunnen bedankjes 
zijn voor ‘bijzondere’ prestaties, zoals het 
bouwen van onze website naast het werk 
voor een opdrachtgever of meer alledaagse 
prestaties zoals het neerzetten van een goede 
intake bij een mogelijke opdrachtgever. Door 
medewerkers te bedanken hopen wij dat zij zich 
ervan bewust worden dat zij zelfs door kleine 
prestaties een belangrijke bijdrage leveren aan 
Squerist als geheel.

Al jaren hebben wij binnen Squerist de 
werkgroep Activiteiten. In deze werkgroep 
zitten medewerkers die, met een budget, voor 
heel Squerist activiteiten organiseren. Een 
aantal keer per jaar organiseert deze werkgroep 
een uitje waarbij regelmatig ook de partners 
uitgenodigd zijn. Voorbeelden van uitjes die in 
2019 georganiseerd zijn: Motor Trial rijden en 
een Moorddiner met partners.

Zoals in een echte familie wordt ook ieder 
jaar je verjaardag gevierd! Je verjaardag vier 
je met de unitmanager met een lunch en een 
persoonlijk cadeau. Wij hebben ervoor gekozen 
om geen cadeau te geven dat voor iedereen 
hetzelfde is. Squeristers zijn allemaal uniek en 
hebben verschillende wensen. Dit betekent 
dat de unitmanager voor iedere verjaardag 
een cadeau uitzoekt dat bij de jarige past. 
Voorbeelden hiervan zijn: een collectors item 
stripboek, een cocktail- of speciaal biertjes 
pakket, een bordspel, een goed management 
boek, sportartikelen, tekenmateriaal voor een 
creatieveling en een boek met schrijfsels van 
een 4e -eeuwse christelijke wijsgeer.

Binnen Squerist staan wij regelmatig stil bij 
grote mijlpalen en gebeurtenissen. Naast 
het vieren van verjaardagen vieren wij met 
Squerist ook verhuizingen en huwelijken. Zo 
versturen wij bij de geboorte een kaartje en een 
cadeautje, maar ook een Squerist rompertje, 
bedrukt met de naam van het kindje, waarmee 
we onze kersverse leden van de Squerist familie 

verwelkomen! Bij bruilo�en is vaak naast 
een flink aantal collega’s, de unitmanager 
en directie aanwezig om het bruidspaar 
persoonlijk te feliciteren en het Squerist cadeau 
te overhandigen.

Plezier en vriendschap delen wij graag met 
het hele gezin van de Squerister. Wat is er 
nu een beter moment om dit te vieren dan 
met Sinterklaas?! Al veertien jaar krijgen de 
kinderen (in de lee�ijd tot tien jaar) van onze 
medewerkers een uitnodiging voor onze 
Sinterklaasviering en mogen zij zelf aangeven 
wat zij hopen te krijgen van Sinterklaas (onder 
de voorwaarde dat ze lief zijn geweest. Op een 
zaterdag rond 5 december komen Squerist 
kinderen bij elkaar om samen met Sinterklaas 
een onvergetelijke dag op kantoor te beleven.

Ieder jaar sluiten wij het jaar af met de Squerist 
Kerstmeeting. Wij komen op een inspirerende 
plek met zijn allen bij elkaar om het jaar feestelijk 
af te sluiten. Naast een woordje van Robert en 
Nils wordt hier ook altijd even tijd vrijgemaakt 
voor een spreker over een onderwerp dat 
op dat moment binnen Squerist lee�. De 
Kerstmeeting staat in het teken van plezier en 
verbinding tussen Squeristers. Tijdens deze 
meeting neemt ook iedereen hier zijn Squerist 
Kerstcadeau in ontvangst. Omdat Squeristers 
uniek zijn willen wij hen niet allemaal hetzelfde 
cadeau aanbieden. Ieder jaar wordt een selectie 
aan cadeaus aangeboden waar je tijdens de 
Kerstmeeting uit kan kiezen.

Nadat we met de Squerist Kerstmeeting het 
jaar afgesloten hebben, is het al vrij snel weer 
tijd om het begin van het nieuwe jaar te vieren. 
Ieder jaar doen we dit door middel van het 
Squerist Jaarfeest waarna elke Squeristers 
inclusief partner kan blijven overnachten. In 
2019 hebben wij ons in de middag verzameld 
om op locatie onder het genot van een hapje 

“Ik vind Squerist een Great Place to Work, 
omdat ik waardering krijg voor het werk dat ik 

doe”
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en een drankje een pub quiz te spelen. Na een 
gezamenlijk diner in het hotel hee� iedereen 
zich even op zijn hotelkamer teruggetrokken 
om voorbereidingen te tre�en voor het eerste 
Squerist themafeest! Met als thema ‘Disco’ 
zijn zowel qua kleding als muziek alle variaties 
op het feest aan bod gekomen. Na een, voor 
sommige wat korte, nacht slaap hebben we 
nog met zijn allen ontbeten om de avond 
ervoor nog eens te herbeleven. 

In 2019 zijn we net na de kerstborrel op initiatief 
van een aantal Squeristers begonnen met de 
SqueristSki. Met een groep zijn wij afgereisd 
naar Kaprun in Oostenrijk om hier drie dagen te 
skiën. De groep verbleef met elkaar in hetzelfde 
verblijf, samen eten en drinken, spelletjes 
spelen, skiën, snowboarden, elkaar kwijtraken 
en wanneer je elkaar weer trof een heerlijke 
middag borrel met dito lunch. Daarna weer de 

latten of boards op om de rest van de dag te 
genieten van de sneeuw.

Om de flow van het vieren niet te verliezen, 
organiseren we halverwege het jaar ook nog de 
Squerist Zomerborrel. Op een toplocatie voor 
de zomervakantie kijken wij terug op de eerste 
hel� van het jaar en vooruit naar de resterende 
maanden. Op de Zomerborrel van 2019 is 
daarbij het begin van onze Squerist Kledinglijn 
aangekondigd.

Een activiteit die ieder jaar voor veel plezier 
en verbinding zorgt, is de Squerist deelname 
aan Mud Masters. Voor de zesde keer hebben 
Squeristers zich samen voorbereid om de 
obstakels en modder weer de baas te zijn. Het 
teamgevoel en kameraadschap dat zij normaal 
al voelen, wordt hier versterkt gevoeld door 
samen de modder en de kou te trotseren. 

onze opdrachtgevers waren wij hier aanwezig 
en hebben we genoten van tien kunstzinnige en 
vermakelijke korte films, een goed diner en een 
fijne borrel. Deze bijzondere activiteit gee� ons 
de mogelijkheid om zowel onze medewerkers 
als onze opdrachtgevers een avond vol 
verbinding en plezier te geven rondom het 
thema Nederlandse film.  

Doordat Squerist de mens op 1 zet, neemt 
ook ‘zorgen’ een belangrijke plek in binnen 
onze organisatie. Onder zorgen verstaan 
wij zorgvuldig omgaan met de wensen, 
eigenschappen en gevoelens van mensen. Dit 
vraagt nogal wat van Squerist en Squeristers 
want dit houdt in dat we goed moeten weten 
wat Squeristers willen en nodig hebben. Het 
zorgen begint bij ons dan ook door te luisteren. 
Tijdens de update momenten die Squeristers 
hebben met hun unitmanager ligt de focus 
vooral op de gesteldheid van de medewerker. 
De vraag die hier dan ook vaak gesteld wordt 
is: ‘Ben je gelukkig, en zo niet, wat kunnen wij 
voor je doen?’. Voorbeelden van genomen 
maatregelen zijn reistijdcompensatie, hulp en 
coaching van medewerkers of het beëindigen 
van de opdracht als eerder genomen 
maatregelen niet helpen. 

Ook tijdens besluiten die genomen worden 
wordt steevast de vraag gesteld: ‘Is dit echt 
de mens op 1?’, ‘Worden de mensen die dit 
aangaat hier echt gelukkiger van?’. Door deze 
vragen te stellen, zijn onze cultuur en missie 
echt onderdeel geworden van de manier 
waarop wij met elkaar werken. 

Binnen Squerist wordt ook veel tijd besteed 
aan flexibel werken en een goede balans tussen 
werk en privé. In ons vakgebied legt reistijd 
een zekere druk op onze medewerkers. In de 
arbeidsvoorwaarden hebben wij al opgenomen 
dat er maximaal anderhalf uur reistijd richting 
de opdrachtgever wordt gehanteerd. Onze 
voorkeur ligt daarbij natuurlijk op een opdracht 
nog dichter bij huis. 

Waar successen en ontwikkelingen op 
opdrachten gevierd worden tijdens 
unitmeetings zetten wij als Squerist graag 
een extra stapje. In 2017 organiseerden wij 
voor het eerst op initiatief van de dochter 
van een van onze medewerkers de Squerist 
Familiedag, een dag die in 2018 is omgedoopt 
tot de Squerist Epische Dag. Deze dag wordt 
georganiseerd door kinderen van Squeristers 
en hier is iedereen, ook als ze zelf geen 
kinderen hebben, welkom. Deze kinderen 
vormen samen een o�iciële werkgroep binnen 
Squerist die in overleg gaat met Nils over het 
budget en de organisatie. Tijdens deze dag 
zijn ze te herkennen aan een Squerist ‘Crew’ 
shirt. Afgelopen jaar resulteerde dit in een 
fantastische dag bij Excito. Gedurende deze 
dag werden er activiteiten georganiseerd die 
gebaseerd zijn op Expeditie Robinson. De dag 
werd afgesloten met een gezamenlijke BBQ.

Een mijlpaal die wij uitbundig vieren en ook 
extra willen benoemen is het 10-jarig jubileum. 
Wij zijn trots op mensen die bij ons zo gelukkig 
zijn en lang bij ons blijven. We zetten ze daarom 
ook flink in het zonnetje. Tijdens een lunch 
met de unitmanager en Robert en Nils kijken 
we terug en halen we herinneringen op. We 
combineren deze lunch met een groot cadeau 
om deze mijlpaal extra gewicht te geven. Zo 
ontving een van onze medewerkers dit jaar 300 
singles om te vieren dat hij 10 jaar bij Squerist 
werkt. 

Niet alleen onze medewerkers, maar ook 
onze opdrachtgevers zetten wij graag in het 
zonnetje. Net als vorig jaar organiseerden we 
in 2019 ook de Squerist Experience Day. Omdat 
dit mensen zijn die ons in de meeste gevallen  
in een zakelijke setting zien, plannen wij graag 
een dag plezier met elkaar. In 2019 hebben we 
samen gekookt tijdens een kookworkshop en 
daarna hebben we alle creaties natuurlijk ook 
opgegeten. 

Sinds dit jaar zijn wij ook Vriend van het 
Nationaal Film Festival. Met een aantal van 
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Binnen Squerist is er voor iedereen ruimte om 
zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen, creativiteit 
te tonen en om hier proactief hulp bij te vragen. 
De missie van Squerist is immers ‘Verder Bren-
gen’ en dit doen wij in de eerste plaats voor 
onze medewerkers. Belangrijk vinden wij dat de 
Squerister zelf zijn verantwoordelijkheid neemt 
in de ontwikkeling van zijn carrière. Als je je niet 
ontwikkelt, ben je met de snelheid van ont-
wikkelingen binnen ons vakgebied snel uitge-
speeld. Het is dus van groot belang, voor zowel 
de medewerker als Squerist, dat mensen wend-
baar blijven en in hun specialisme investeren.

Bij onze ontwikkelings- en beoordelingscyclus 
gebruiken wij het Persoonlijk Ontwikkel Plan 
(POP). De unitmanagers doorlopen een jaar-
lijkse POP-cyclus met de Squeristers die binnen 
hun unit vallen. In deze gesprekken worden suc-
cessen, carrièreplanning, salaris, functioneren, 
de plek binnen de unit en de plek binnen Sque-
rist besproken. Het was een initiatief van Sque-
risters om de POP-cyclus rondom iemand zijn 
ambities en ontwikkeling verder inzichtelijk te 
maken. Naast dit POP-gesprek wordt er meer-
dere keren per jaar met de Squerister bespro-
ken waar ze staan, waar ambities liggen, welk 

type opdracht bij de ontwikkeling past en waar 
er mogelijkheden liggen. Door deze onderwer-
pen regelmatig onder de aandacht te brengen 
en hierop bij te sturen, is de POP-cyclus niet iets 
dat een jaar lang vastligt, maar een plan dat dy-
namisch met de medewerker meegroeit.

Voor startende Squeristers bestaat al sinds de 
oprichting van Squerist het Young Professional 
Programma voor Test Specialisten. Binnen dit 
programma worden net-afgestudeerde Hbo’ers 
en academici opgeleid tot Test Specialist. Dit is 
een ambitieus programma waar veel moderne 
technieken en werkmethoden gedoceerd en 
gecertificeerd worden. Het Young Professional 
Programma wordt ieder jaar geactualiseerd 
aan de hand van ontwikkelingen binnen ons 
vakgebied. Alle trainingen die binnen het Young 
Professional Programma vallen, worden ver-
zorgd door Squerist collega’s wat ervoor zorgt 
dat de Young Professionals meteen een groot 
netwerk hebben binnen onze organisatie. Su-
per trots zijn wij dat onze eerste Young Profes-
sional na veertien jaar nog steeds werkzaam is 
bij Squerist! In de periodes waarin een Squerister niet bij 

een opdrachtgever werkt, zorgt het Beschik-
baarheid Zelfstudie Project (BZP) ervoor dat 
de ontwikkeling wel door gaat. De projectma-
nager van BZP houdt met de accountmanagers 
in de gaten welke tools veel gevraagd worden 
en waar medewerkers zich op zouden kunnen 
focussen. Zo komt het regelmatig voor dat 
meerdere mensen dezelfde tool of codetaal 
aan het leren zijn en groepjes vormen om hier 
samen mee aan de slag te gaan. De opleidin-
gen die door deze groep gevolgd worden, zijn 
een afwisseling van opleidingen uit ons oplei-
dingsprogramma en opleidingen die zij online 
volgen. Door het beschikbaar stellen van ons 
Testlab is het daarnaast mogelijk om niet al-
leen theoretisch te studeren, maar de geleerde 
informatie in de praktijk toe te passen. Binnen 
dit Testlab kunnen medewerkers zelf aan de 
slag met de tools die ze nodig hebben om echt 

hands-on ervaring te krijgen voordat ze hun 
kennis toe gaan passen binnen een opdracht. 
Ook komt het regelmatig voor dat er een Young 
Professional Programma loopt op het moment 
dat medewerkers geen opdracht hebben. Me-
dewerkers die niet bij Squerist zijn begonnen 
als Young Professional kunnen op dat moment 
binnen het programma meedoen aan de oplei-
dingen die zij nog niet gevolgd hebben. Op die 
manier hoeven zij deze niet op een ander mo-
ment naast een opdracht te volgen en kunnen 
zij hun ervaringen delen met de Young Profes-
sionals.

“Squerist is altijd bereid om mee te denken. 
Qua mobiliteit, maar ook in het flexibel invullen 

van de werkweek met ouderschapsverlof”

“Ik krijg van Squerist de ruimte om twee dagen 
per week te gebruiken voor mijn persoonlijke 

ontwikkeling en daarmee de mogelijkheid mijn 
inzetbaarheid te vergroten”

07 Ontwikkeling
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08 Solliciteren bij Squerist

In de standaard sollicitatieprocedure komt 
een sollicitant met vier tot zes verschillende 
Squeristers in contact. Zo weet zowel de 
kandidaat als Squerist goed waar hij of zij 
aan begint en is de kans op een langdurige 
samenwerking groter. Wij vinden het belangrijk 
dat een sollicitant in gesprek komt met 
niet alleen de unitmanager maar ook de 
accountmanager, een consultant en Robert 
of Nils. Tijdens deze gesprekken ligt de focus 
op de culturele match, de vakinhoudelijke 
match en de mate van verkoopbaarheid van 
de nieuwe medewerker. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk zoveel mogelijk gesprekken 
te combineren of in de buurt van de woning 
van de sollicitant te houden, zodat deze niet 
onnodig veel aan het reizen is.

In de volgende drie alinea’s vind je een 
voorbeeld van een sollicitatieprocedure bij 
Squerist. De volgorde waarin de gesprekken 
gevoerd worden, wie welke focus op zich 
neemt en waar de gesprekken plaatsvinden, 
varieert per sollicitant.

Het eerste gesprek vindt plaats met de 
unitmanager van de betre�ende regio en 
vindt plaats op een locatie dicht bij de woning 
of huidige werkplek van de sollicitant. Waar 
mogelijk is deze locatie een gezellig restaurant 

of café.  Wij vinden het belangrijk dat de 
sollicitant zich op zijn of haar gemak voelt in 
de eerste kennismaking met Squerist. Door 
de unitmanager naar de sollicitant te laten 
gaan, wordt al een eerste stap gezet richting 
onze kernwaarde ‘Mens op 1’. Tijdens dit 
gesprek beschrij� de unitmanager de cultuur 
van Squerist aan de hand van concrete 
voorbeelden. Daarnaast wordt expliciet aan 
de sollicitant gevraagd of deze denkt binnen 
de Squerist cultuur te passen. Aan het eind 
van dit gesprek ontvangt de sollicitant het 
Squerist Magazine, zodat hij of zij zich thuis op 
zijn of haar gemak in kan lezen in onze missie, 
waarden en cultuur.

De culturele match is dan ook een belangrijk 
onderwerp bij de gesprekken die daarna volgen. 
Over het algemeen vindt het tweede gesprek 
plaats bij ons op kantoor in Veenendaal. Dit 
gesprek wordt gevoerd met een of meerdere 
Squeristers, zonder de aanwezigheid van een 
manager, omdat wij geloven dat Squeristers 
het best zelf kunnen beoordelen of iemand 
bij ons past. Dit gesprek vindt bij voorkeur 
plaats in onze Tegeltjeskamer, die symbool 
staat voor onze mensgerichte organisatie. De 
Tegeltjesmuur, die van alle Squeristers een 
foto bevat, is een toonbeeld van het idee dat 
wij als Squerist de optelsom zijn van onze 
medewerkers. Naast het belang dat wij zien in 

de inschatting die onze medewerkers kunnen 
maken over de culturele match, vinden we het 
ook belangrijk dat op deze manier ervaringen 
gedeeld worden met de sollicitant. Door de 
sollicitant op verschillende manieren kennis te 
laten maken met de cultuur van Squerist, geven 
we zo veel mogelijk mee om zelf in te kunnen 
schatten of Squerist een bedrijf is waar hij of zij 
gelukkig kan zijn. Tijdens dit tweede gesprek 
wordt expliciet aan de sollicitant gevraagd 
of de cultuur binnen Squerist een cultuur is 
waarbinnen hij of zij zich op zijn gemak zou 
voelen.

Het derde gesprek vindt vaak direct na het 
tweede gesprek plaats zodat de sollicitant niet 
twee keer naar Veenendaal hoe� te reizen. Dit 
gesprek is een kennismaking met Robert en Nils. 
Hierin kan de sollicitant kennismaken met onze 
visie en geschiedenis. Een deel van het gesprek 
gaat over het beoordelen of zij vinden dat de 
sollicitant bij ons past waarbij in de meeste 
gevallen de eerste twee gesprekken zo goed 
uitgevoerd zijn dat dit hier geen onderdeel van 
gesprek meer is.  Na het gesprek wordt door de 
unitmanager, waar nodig, onderhandeld over 
het contract en de arbeidsvoorwaarden.

De Squerist Introductie vindt de eerste twee 
dagen plaats op het kantoor van Squerist in 
Veenendaal. Bij aankomst krijgt de nieuwe 

medewerker het Squerist welkomstpakket 
bestaande uit een bos bloemen, sportshirt of 
polo, pennen, notitieblokken en een werkmap, 
alles in de Squerist huisstijl. Tijdens deze twee 
dagen maken nieuwe medewerkers kennis 
met onze cultuur, ons organisatiemodel, ons 
kantoor en de benodigde platformen maar 
vooral met de mensen binnen Squerist. Op de 
eerste werkdag gaat de nieuwe medewerker 
lunchen met Robert, Nils, de betrokken 
accountmanagers, de betrokken unitmanagers 
en alle startende collega’s zodat hij of zij zich 
ervan bewust wordt dat ze een horizontale 
organisatie binnenstappen waarin iedereen 
direct benaderbaar is. Dit zorgt ervoor dat de 
nieuwe medewerker meteen weet bij wie hij of 
zij terecht kan en direct contact legt binnen de 
organisatie. In de eerstvolgende weekupdate 
wordt door Nils ook vermeld dat de nieuwe 
medewerker o�icieel begonnen is. Tijdens 
deze dagen vindt ook al het eerste Persoonlijk 
Ontwikkel Plan (POP) gesprek plaats, omdat 
wij van mening zijn dat ontwikkeling niet 
vroeg genoeg kan beginnen. In sommige 
situaties gebeurt het zelfs dat dit POP-gesprek 
al plaatsvindt voordat de nieuwe medewerker 
o�icieel van start gaat. Door op Squeristers op 
deze manier te verwelkomen voelen zij zich 
snel thuis en beginnen zij met een vliegende 
start een hun Squerist carrière.
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Squerist
Bezoekadres
 Citadel 12
 3905 NK Veenendaal

Postadres
 Postbus 1197
 3900 BD Veenendaal

Contact
 contact@squerist.nl

 0318-551602

 squerist.nl

Social Media
 
 facebook.com/Squerist

 instagram.com/Squerist

 linkedin.com/company/Squerist

 twitter.com/Squerist 
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