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Wie
is SQUADRON?
Squadron is allereerst een community. Niet zomaar een community,
maar een hechte groep van experten met verschillende technische
expertises en skills.
Alle Squadron members werken als zelfstandige en komen terecht
in een van de expertises naargelang hun skills. Meer hierover in
het volgende hoofdstuk. Samen met onze members gaan wij op zoek
naar interessante projecten bij Vlaamse maakbedrijven gericht
op bedrijfsprocesoptimalisatie, digitalisatie, automatisatie of
productontwerp.
De noden van de klant zijn de basis van waaruit we vertrekken.
We dompelen ons onder in het bedrijfsproces van de kant om een
ruime blik te hebben op het volledige plaatje. Met een open
mind gaan we continu op zoek naar opportuniteiten en pakken
we alle issues aan die we ontdekken doorheen het traject.
Open communicatie staat centraal. We ondersteunen de klanten
niet alleen in het vinden van de juiste, vaak technologische,
oplossingen maar hebben ook oog voor de implementatie waarbij
onze ervaring met change management de sleutel is om een
succesvolle verandering waar te maken.

Hoe
werken de expertises?
Binnen Squadron zijn er op vandaag 4 verschillende expertises:
PROCESSMINDS, EMINDS, MOTIONMINDS en DESIGNMINDS. Elk van deze
focust zich op een specifieke niche. Onze klanten vertrouwen op
onze ervaring waarbij we altijd verder kijken dan de initiële
vraag en alle expertise binnen de Squadron community aanboren om
het gewenste eindresultaat te bekomen.
PROCESSMINDS wil mee investeren in de Vlaamse maakindustrie. We
steunen bedrijven en richten ons op bedrijfsprocesoptimalisatie
binnen productieomgevingen aan de hand van allerlei tools en
technieken die we volgens uw behoeften en op maat toepassen.
Met ‘boots on’ mentaliteit creëren we samen met uw medewerkers
positieve, toffe en rendabelere werkomstandigheden.
EMINDS digitaliseert analoge processen en onderbouwt
beslissingen met beschikbare data. Onze digitale experten
versterken u met een sterke hands-on en no-nonsense
implementatie. Als onafhankelijke partner bouwen we mee aan de
digitale architectuur en reiken we concrete oplossingen aan op
maat van de behoeften van onze klanten.
MOTIONMINDS helpt de brug te bouwen tussen uw IT-landschap
en het operationele samenspel van medewerkers, machines en
materialen. Samen controleren we de juiste functionaliteit
en layout van uw machines en installaties, afgestemd op uw
business. Daarbij faciliteren we een totaalintegratie van deze
investeringsgoederen zodat ze perfect in communicatie staan
met uw digitale besturingssystemen en bedrijfsprocessen. Dit
geeft uw onderneming meer ademruimte om verder te innoveren, te
groeien en kostenefficiënter te werk te gaan.
DESIGNMINDS is gespecialiseerd in product lifecycle management.
We bieden innovatieve oplossingen voor het uitwerken van
technische tekeningen, prototyping, het optimaliseren van
ontwerpen en de integratie in uw productieproces.

Als Squadron member werk je mee aan projecten die rechtstreeks
gerelateerd zijn aan jouw expertise en maak je zowel deel uit
van jouw eigen projectteam vanuit één van deze expertises, maar
ook van een community waar de synergieën tussen de verschillende
expertises bewust opgezocht worden.
We stimuleren om je bestaande expertise en interesses te
verbreden en continu je kennis te verruimen. Eager to learn,
zo kan je onze members het best omschrijven.

We moedigen aan

om regelmatig eens de grenzen van je comfortzone op te zoeken,
waarbij jouw toegevoegde waarde vergroot en je nieuwe kennis
verder kan toepassen. Je zal dus altijd een collega member
hebben op wie je kan terugvallen.

SQUADRON
waarden

Positiviteit
Een Squadron member heeft een positieve ingesteldheid en een
can-do mentaliteit. Er zijn geen onmogelijke opdrachten. We
geloven in open en positieve communicatie. Alles kan en mag
benoemd worden zolang het op een positieve en respectvolle
manier kan gebeuren. Het doel is om beide partijen de kans te
geven te groeien dankzij constructieve en oplossingsgerichte
feedback.
Vertrouwen
Wanneer we opstarten bij een nieuwe klant doen we er alles aan
een vertrouwensband te creëren met alle betrokken partijen.
Zonder dit vertrouwen zouden we nergens geraken. Wanneer het
vertrouwen bij beide partijen aanwezig is, zien we dat dit
steevast leidt tot positieve resultaten. We handelen altijd
met alle respect voor beschikbare middelen en zijn voorzichtig
in het nemen van berekende risico’s. Uiteraard gaan we steeds
discreet te werk.
Engagement
Squadron members zitten mee aan de tafel, zoeken opportuniteiten
en denken proactief mee over oplossingen. Het doel is om
waardecreatie te verwezenlijken met een duidelijke ROI voor
de klant. We verwachten van onze klanten een wederzijds
engagement. Wij doen er alles aan het doel te bereiken en
verwachten hetzelfde van onze klant. We houden ervan onszelf en
onze klanten te challengen en stappen daarvoor bewust uit onze
comfortzone om duurzame ontwikkelingen te realiseren.

Dat is hard werken, maar dat is net wat het de moeite waard
maakt.
Persoonlijke ontwikkeling
Op maandelijkse basis worden er community meetings
georganiseerd om de members samen te brengen en ervaringen
uit te wisselen. We organiseren hier workshops (zoals hoe
omgaan met groepsdynamieken, een workshop omtrent innovatieve
arbeidsorganisaties, …), opleidingen (hoe interpreteer je een
balas en financiële jaarrekeningen) of onze members stellen
projecten voor aan de community. Zo genieten onze klanten van de
expertise van het volledige team. Bijkomend krijg je altijd een
duopartner toegewezen die je helpt het project te ondersteuen.
Hierbij worden members gekozen die elkaar kunnen challengen
en van elkaar kunnen leren. We moedigen de members aan om te
blijven bijleren en faciliteren members die hun expertise willen
uitdiepen of verbreden. Wij zien persoonlijke ontwikkeling als
een echte win-win, zowel voor de expert, voor de volledige
community als voor onze klant en een must in het DNA van een
echte Squadron member.
Ethisch intrapreneurschip
Squadron members zijn an sich zelfstandigen, dit getuigt dat ze
het lef hebben om bepaalde uitdagingen head-on aan te gaan maar
ook dat ze voldoende initiatief kunnen nemen. Projecten pakken
ze met beide handen stevig vast.
Wij voorzien ook coaches om de members hierin te ondersteunen.
Wij zien dit nog grootser en nemen ook duurzaamheid op in onze
waarden. Duurzaamheid is een van dé belangrijkste onderdelen
van een gezonde onderneming. Onze members houden dit in het
achterhoofd en zoeken naar oplossingen die op lange termijn het
beste resultaat opleveren maar die ook het milieu niet schaden.
Duurzaamheid mag je hier interpreteren in de brede zin van
het woord: het gaat om goede relaties opbouwen, lange-termijn
denken, het klimaat in het achterhoofd houden en innoveren omdat
we er als maatschappij beter van worden.

SQUADRON
charter
Bij Squadron liggen onze kernwaarden ons nauw aan het hart.
De waarden staan centraal in gesprekken met nieuwe members en
worden gestimuleerd in onze community werking. We vonden het dan
ook belangrijk deze uit te schrijven en er onze eigen Squadron
Charter van te maken.
Waarom besteden we zoveel tijd aan onze waarden en het
bijhorende charter? Heel simpel, ze zijn belangrijk omdat we
hier in de toekomst in willen groeien en deze hangen sterk samen
met waar we in de toekomst naartoe willen. Om dit opzet te
bewerkstelligen hebben we intern een charter opgezet die door
iedere member ondertekend werd in overeenkomst.
Wat is een charter?
Ons charter, een geschreven document, werd opgesteld in
samenspraak met alle members. Het is onze morele code,
intentieverklaring naar elkaar toe en een guideline voor wanneer
we geconfronteerd worden met moeilijke vraagstukken. Ze geven
een houvast en vormen een leidraad wanneer het nodig is.
Waarom een charter?
De Squadron waarden werden al vanaf het prille begin opgezet.
Toch vonden we het nodig om de waarden om te zetten in intenties
en doelen die we voor onszelf en onze klanten nastreven. Je kan
het zien als een verlengde van onze 5 waarden. Op deze manier
zijn er geen twijfels over hoe de waarden dagelijks tot uiting
kunnen komen.
Wat bevat het Squadron charter?
Het Squadron charter bevat 7 stellingen naar welke elk Squadron
member handelt.

1. We service our customer
We zijn altijd een onafhankelijke en objectieve partner waarbij
de focus ligt op waardecreatie met een duidelijke return-oninvestment voor onze klanten. Hierbij zoeken we altijd naar
de beste oplossing op lange termijn. We willen een duurzame
samenwerking aangaan die voor beide partijen een win-win
creëert.
2. We own the project
We nemen volledig ownership over de opdracht en halen er het
maximale uit. We gaan zorgvuldig te werk en hebben respect
voor de beschikbare middelen en bij het nemen van risico’s. We
stappen graag uit onze comfortzone en challengen onze klanten om
hetzelfde te doen.
3. We do things right
We bouwen een vertrouwensband op en communiceren op een open
en duidelijke manier. Alle stakeholders worden continue op de
hoogte gehouden. We doen wat we zeggen.
4. We encourage to speak up
Gezien we sterk geloven in open, heldere en positieve
communicatie verwachten we hetzelfde van onze klanten. Alles
kan en mag benoemd worden zolang het met respect is en op een
constructieve manier. We gaan zelf op zoek naar opportuniteiten,
nemen initiatief wanneer we potentieel zien en dagen de status
quo uit.
5.We lead by example
We zijn ons sterk bewust van onze voorbeeldsfunctie op en naast
de werkvloer om maximale impact te verwezenlijken. We houden ons
dan ook strikt aan veiligheidsmaatregelen, kwaliteitsstandaarden
tot het volgen van de werkuren die bij de klant van toepassing
zijn.

6. We are the community
Squadron members staan er nooit alleen voor. Dankzij een
duowerking vindt een ware kennisdeling plaats en is er optimale
synergie tussen de verschillende expertises. Iedereen is
ambassadeur en is actief betrokken bij onze community momenten.
Zo behalen we voor onze klanten altijd het maximale resultaat.
7. We share, because we care
Kennis delen is kracht! We inspireren elkaar en klanten door het
delen van successen, ervaringen en opleidingen.
Dankzij ons charter halen we het beste uit onszelf, onze klanten
en alle stakeholders. We werken niet voor een klant maar werken
samen richting een gemeenschappelijk doel. Want samen zullen we
altijd verder geraken dan alleen. Centraal in het Squadron HQ
hangt ons charter uit, ondertekend door alle members. Deze dient
als een dagelijkse reminder van onze waarden en waar we voor
staan.

Waarom
zelfstandige worden
Wat zijn de concrete voordelen van freelancer worden als
ingenieur of technisch expert? Freelancers kiezen voor:
Interessante jobinhoud met uitdagingen
Je neemt ownership van begin tot einde van het project. Je
start bij de probleemstelling, gaat op zoek naar oplossingen
en implementeert deze. Een project is pas echt afgelopen als
de juiste oplossingen geïmplementeerd zijn, werken en ook
gedragen worden door de werknemers van het bedrijf. Wij staan
voor duurzaamheid en zijn pas tevreden wanneer een klant een
langdurige oplossing gekregen heeft die blijvend impact heeft op
zijn bedrijfsproces.
Autonomie – geen werknemer-werkgever mentaliteit
Een Squadron member is niet zoals een gewone werknemer. Ze zijn
zelfstandig, zien opportuniteiten en gaan er ook zelf mee aan
de slag. Squadron members denken mee met de klant en zien de
bottlenecks en challenges waar de opdrachtgever zich misschien
zelf nog niet van bewust is. We go the extra mile.
Afwisseling – verschillende projecten
Squadron members werken per project. Eenmaal een project
de eindfase bereikt, bekijken we samen met de member welke
projecten binnen zijn/haar interesse en ervaring ligt en wat de
volgende uitdaging zal worden. Je kan proeven van verschillende
sectoren, je komt bij heel uiteenlopende bedrijven over de
vloer, komt in contact met verschillende culturen en je wordt
continu uitgedaagd.

Flexibiliteit en vrijheid
Work-life balance is een gegeven dat meer en meer aan belang
wint en zeker bij de generatie Millennials & Gen Z een
belangrijke factor is. Als freelancer kan je zelf beslissen hoe
jouw tijdsindeling eruitziet en op welke momenten je beschikbaar
bent om projecten te doen. Toch is dit geen éénrichtingsverkeer
en ga je als freelancer ook engagementen aan om deadlines te
behalen, projecten van hoog niveau af te leveren en vooruitgang
te boeken.
Bij Squadron stimuleren we ondernemerschap zonder daarbij in
een klassieke 9-to-5 mentaliteit te vervallen. Onze members
bekijken in functie van hun project wanneer zij aanwezig zijn
bij de klant en er wordt ook een planning opgemaakt. De werkuren
en fysieke aanwezigheid ter plaatste bekijk je in functie van de
opdracht.
Gezien onze members bedrijfsproceoptimalisaties implementeren
is het uiteraard vanzelfsprekend dat zij voornamelijk in
hun biotoop – de productievloer – aan de slag zijn. Maar
sommige taken, zoals het uitwerken van een data-analyse, kan
perfect vanuit één van onze hubs of vanuit hun homeoffice
gebeuren. Hoe meer we aanwezig zijn bij de klant, hoe groter de
vertrouwensband. Natuurlijk moedigen we onze Squadron members
aan elke donderdagnamiddag vanuit een Squadron hub te werken
om kennisdeling nog meer te stimuleren en de connectie met
de collega’s optimaal te houden. Ondanks alle technologische
oplossingen, vinden we het sociaal gebeuren als Squadronner van
zeer groot belang.
Jobzekerheid
Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt heerst er een waar
tekort van gespecialiseerde ingenieurs en technische experten.
Hier is de ‘war of talent’ zeer goed voelbaar.

Je hebt nu al de voordelen gehoord over het zelfstandig worden
als engineer. Maar wat zijn de voordelen van het toetreden tot
de Squadron community? Het zijn er heel wat en die sluiten mooi
aan bij bovenstaande voordelen:
•

Heb je een specifieke expertise en wil je het graag vanuit een breder
perspectief aanpakken? Perfect! We ondersteunen je graag om uit je
comfortzone te treden en in aanraking te komen met andere expertises.

•

Bij Squadron worden de sales en marketing uit handen genomen. De experten
hoeven dus niet zelf op pad te gaan op zoek naar opdrachten of het
aantrekken van nieuwe klanten. Als expert kan je je focussen op wat je
graag en goed doet. Je komt terecht in een netwerk van gelijkgestemden en
andere experten, voor jou enkel een win-win situatie.

•

Bij Squadron is het eerder projectmatig werk. Je zal dus nooit vervallen
in een routine. Er is meer dan voldoende afwisseling en we ijveren om de
mooiste projecten binnen te halen voor onze members.

•

Wanneer je naar de klant als externe partij gaat, ben je al bezig met
een netwerk uit te bouwen. Ook dankzij de maandelijkse community meetings
heb je goed contact met de andere Squadron members. Ook tijdens deze
meetings brengen we voldoende variatie: we nodigen een inspirerende
spreker uit, experimenteren met een nieuwe business case, organiseren een
workshop of gaan aan de slag met een actuele topic.

•

Bij Squadron sta je er nooit alleen voor. Dankzij de duowerking
faciliteren we kennisdeling maar krijgen members ook de kans om te
connecteren met elkaar vanuit hun expertises: Eminds, Processminds,
Designminds of Motionminds. We zorgen er altijd voor dat de experten
complementair zijn en samen een geïntegreerde oplossing kunnen bekomen.

•

Je komt terecht in een community van mensen met een gemeenschappelijke
visie die dezelfde waarden delen.

•

De maandelijkse community meetings focussen op expertise, best practices,
kennisdeling, een programma op maat van onze members rond innovaties,
people aspecten, businessplan... We polsen regelmatig bij de members
naar interesses en feedback over voorbije activiteiten zodat we het voor
iedereen even interessant kunnen maken.

•

Squadron beschikt over een hub te Waregem en vanaf 2022 is er ook een in
Oostkamp. Hier kunnen Squadron members elkaar vrijblijvend treffen voor
overleg of ze kunnen vanuit de hub werken in plaats van bij de klant of
thuis. Zo versterken we verder het community-gevoel.

•

Persoonlijke ontwikkeling is een van onze 5 kernwaarden. Wij bieden dan
ook aan elke member opleidingen aan én een persoonlijk groeitraject met
een externe coach die je begeleidt om jouw ambities waar te maken.

•

Op vraag van onze members en om de ambities van Squadron waar te maken,
hebben we een Memberplan uitgewerkt. Het Memberplan is een plan waarbij
we individueel aan persoonlijke en professionele groei samenwerken om
onszelf naar een hoger niveau te tillen. Geheel transparant werken we
hier ook met tarieven die gekoppeld zijn aan de verschillende niveaus
binnen het plan en zeer éénduidig voor iedereen waarmee we samenwerken.
Deze dienst als leidraad om members de kans te geven om actief deel te
laten uitmaken van een jonge, gedreven onderneming.

•

We hebben geen vaste structuur maar een kader waarin je ownership
opneemt.

•

Je wil duurzaam ondernemen: je gelooft dat langetermijnoplossingen de
beste oplossingen zijn en denkt steeds aan de impact die het kan hebben
op de planeet, de mens en de maatschappij. Wij zien het grotere plaatje.

Bij Squadron worden de members gestimuleerd om hun grenzen te verleggen en
hun inzichten te verbreden om een ruimere kijk op de wereld te verkrijgen.
Ondernemen en zelf ervaren wat het is om een ondernemer te zijn stimuleert
deze gedachtegang. Vandaar onze keuze om met freelancers te werken.

Gevaren?
Je denkt wellicht: wat een rooskleurige kijk op ondernemerschap! Wij zijn
ons er sterk van bewust dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is.
Bij Squadron is er de nodige ondersteuning via het individueel coaching
traject en je kan altijd terugvallen op de andere members die eerder al de
stap zetten naar zelfstandigheid. Je kan bij hen te rade gaan wanneer je met
bepaalde vragen zit. Onze community is gebaseerd op positiviteit, vertrouwen,
engagement, persoonlijke ontwikkeling en ethisch intrapreneurship. Wij
stimuleren elkaar dan ook sterk om hierin te groeien en ondersteunen elkaar
waar we kunnen.
Zelfstandig zijn is niet alleen de utopie van vrijheid en autonomie.
Daarnaast ga je engagementen aan met de opdrachtgever en kies je vooral voor
de afwisseling en voor wat je graag wil doen.
Werkuren bepaal je afhankelijk van het project en in samenspraak met de
klanten. Maar let natuurlijk wel op dat je je vooraf bepaalde deadlines
behaalt en moeilijkere aspecten niet te lang uitstelt.
Ondernemen staat niet gelijk aan het statuut van zelfstandige of freelancer,
maar is vooral een mindset: je durft zelf het heft in eigen handen te nemen
en durft berekende risico’s aan te gaan.
Het allerbelangrijkste en dan refereren we naar het boek van Jurgen Ingels
“50 lessen voor ondernemers”: Stel jezelf de vraag ben ik een entrepreneur,
intrapreneur of een wannapreneur?

Praktische handleiding
om zelfstandig te worden
In se is zelfstandige worden niet zo ingewikkeld. Er zijn echter
wel enkele cruciale stappen die je moet zetten.
1. Je statuut als zelfstandige freelancer aanvragen
Schrijf je in via het Ondernemingsloket. Er zijn op heden 8
erkende ondernemingsloketten. Het maakt niet per se uit bij welk
loket je je inschrijft. Het kan wel handig zijn om dit te doen
bij een loket dat een kantoor heeft bij jou in de buurt. Dit kan
je zelf thuis vanuit je zetel doen! Het ondernemingsloket gaat
voor jou enkele zaken na:
•

Voldoet u aan de wettelijke eisen om de door u gewenste
activiteit te mogen uitoefenen

•

Zij doen de (verplichte) inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen

•

Bepaalde administratieve formaliteiten afhandelen
◊

Uw identificatie bij de btw of de RSZ regelen

◊

Verschillende toelatingen aanvragen

Dergelijke loketten kunnen ook nog andere optionele diensten
aanbieden die interessant kunnen zijn. Vraag zeker eens naar hun
tarieven. Dergelijke diensten kunnen zijn, maar beperken zich
niet tot:
•

Aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor
zelfstandigen

•

Aansluiting bij een sociaal secretariaat

•

Advies verstrekken bij de oprichting van uw project

•

Opstellen van dossiers voor subsidieaanvragen

•

Opleidingen

•

Begeleiding tijdens de eerste maanden van je zelfstandigheid

2. Boekhouder vinden
Je boekhouder. De belangrijkste persoon die je continue
zal bijstaan als ondernemer. Een vaste raad die voor alle
ondernemers geldt: neem een goede boekhouder onder de arm.
Maar hoe vind je nu juist de meest geschikte boekhouder voor
jou? Leg je oor eens te luisteren bij collega-ondernemers. Je
krijgt niet alleen de contactgegevens van de boekhouder, maar
vaak kan die persoon je al wat vertellen over zijn/haar aanpak
als boekhouder. Je kan dit vragen aan vrienden of familieleden
die zelfstandig zijn maar vraag het zeker ook eens na bij de
Squadron members! Van hen ben je er natuurlijk al zeker van dat
deze boekhouder ervaring heeft in onze branche. We raden zeker
aan een boekhouder te kiezen die ons vakgebied kent. Zo is je
boekhouder altijd op de hoogte van veranderende legislatuur,
‘speciallekes’ en nieuwe mogelijkheden die extra centen kunnen
opleveren of uitsparen. Een goede boekhouder zal je advies
kunnen geven die verder gaat dan kosten en belastingen. Je
kan met je boekhouder perfect bespreken waarvoor je hem/haar
inschakelt en wat je zelf wenst te doen. Ga zeker eens op een
gratis kennismakingsgesprek om zeker te weten of het een match
is.
Zie je door het bos de bomen niet meer? Dan kan onze community
je zeker helpen.

Hoe word je
SQUADRON member?
Wij gaan niet zomaar op zoek naar ingenieurs en consultants.
We zoeken mensen die dezelfde waarden dragen zoals
Squadron: positiviteit, vertrouwen, engagement, persoonlijke
ontwikkeling en ethisch intrapreneurship. Om voeling te
krijgen met kandidaten gaan we dan ook graag een informeel
kennismakingsgesprek aan om te zien welke waarden de kandidaat
nauw aan het hart liggen. Na dit gesprek laten we beiden
partijen even het gesprek laten bezinken. We vragen dan ook aan
de kandidaat, ongeacht of hij/zij een match ziet met Squadron,
om ons te hercontacteren met hoe hij/zij het gesprek ervaren
heeft. Voelen we beiden dezelfde match? Dan gaan we dieper in op
wat we voor elkaar kunnen betekenen en halen we een expert van
de mind erbij waarmee wij een match zien. Verloopt alles goed?
Dan kan je van ons een voorstel ontvangen. Onze voorstellen zijn
marktconform en volgens de voordelen van de community opgebouwd.
Wanneer beide partijen overtuigd zijn van de match en het
voorstel aanvaard is, ben je officieel Squadron member.
We helpen je graag in het proces om zelfstandige te worden
en je kan van ons ook de nodige inzet verwachten voor een
vlotte onboarding. Vergeet zeker niet dat wij ook tijd en
ruimte voorzien voor coaching en ontwikkeling. Zowel intern
ondersteunen we, alsook is een externe coach mogelijk.

Het traject
•

Connect
Interesse om het Squadron team te versterken? We ontmoeten
je graag voor een vrijblijvend gesprek. Zo kan je direct de
sfeer en onze Squadron bedrijfscultuur opsnuiven en geven
we je graag meer uitleg over onze aanpak en de verschillende
expertises die we in huis hebben. Je kan ons op tal van
manieren bereiken: onze website, LinkedIn pagina, onze
Facebook-page, ons Instagram-profiel, mailen naar info@
squadron.be, maar ook een klassiek telefoontje kan ons zeker
bekoren. Bel ons op 0478 74 55 40 en we plannen meteen een
afspraak in.

•

Meet
Kom langs in onze hubs te Waregem of Oostkamp! Zo krijg je
al direct een idee van jouw toekomstige uitvalsbasis. Tijdens
deze eerste kennismaking komen we graag te weten wat jouw
drivers zijn, welke waarden je belangrijk vindt en wat je
hart sneller doet slaan. Naar welke uitdagingen ben je op
zoek en hoe kunnen we deze inzetten voor Squadron projecten.
Geen standaard sollicitatiegesprek maar een zeer open babbel
waarbij we jouw ambitie naast de toekomstvisie van Squadron
leggen en bekijken hoe we elkaar daarin kunnen versterken.

•

Time for self-reflection
Na de eerste kennismaking leggen we de bal in jouw kamp. We
vinden het zeer belangrijk dat je zelf ook de connectie voelt
met ons DNA. Zien we beide een match? Super! Dan plannen
we graag een vervolg in. Een 2de gesprek gaat meestal door
met de business waarbij je nog meer over de projecten te
weten komt en jouw expertise kan aftoetsen met éénsgezinde
experten.

Afgestemd op jouw expertise organiseren we vaak een
rondleiding op de productievloer, waar je meteen ook kan
kennismaken met toekomstige collega members. Ze vertellen je
met plezier meer over hun ervaring en opstart bij Squadron.
•

Personality Test
Naast de expertise vinden we de persoonlijke fit met het team
heel belangrijk. We geloven dat zelfkennis de sleutel is voor
groei en succes. Aan de hand van onze persoonlijkheidstest
kom je meer te weten over jouw voorkeurhouding in
communicatie en samenwerking met anderen. Ook voor het
samenstellen van onze projectteams houden we hier zoveel
mogelijk rekening mee om complementaire duo’s te vormen en de
beste resultaten te bereiken.

•

Grow together!
Je bent Squadron member geworden, proficiat! Je gaat
aan de slag met een project en we bieden je daarbij alle
ondersteuning waar nodig. Maandelijks is er een community
meeting en tussendoor gaan er ook projectmeetings met jouw
team door.
Aan de hand van een individueel memberplan reiken we alle
mogelijkheden om er samen een mooi verhaal van te maken.
Projecten worden toegekend op basis van jouw sterktes en
waarin je kan en wil groeien. Ook krijg je de kans om een
externe coach te kiezen die je ondersteunt om het beste uit
jezelf te halen, dit naast de interne coaches en collega’s
waarmee je op elk moment kan sparren. Ook het volgen van
opleidingen moedigen we aan en zien we als een mooie
investering in onze samenwerking.

Testimonials
van SQUADRON members
Op onze blog staan verschillende ‘Meet the Member’ blogposts
waarin een Squadron member getuigt over zijn ervaring als member
bij Squadron, wat de voordelen zijn om als freelancer bij onze
community aan te sluiten en wat hen over de streep heeft gehaald
om bij waarom ze uiteindelijk kozen voor Squadron.

Ann Vanwynsberghe

Marcel Posthumus

Nele Gheysen

Digital Engineer bij

Process Engineer bij

Digital Engineer bij
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