Praegus B.V.
THEMA: Sturen op werknemerstevredenheid

T

oen technisch testconsulent Bas Vegter in 2012 op zoek
ging naar een andere baan, gaven de ontwikkelingsmogelijkheden bij Praegus voor hem de doorslag. “Praegus
voelde voor mij meteen als een vrije en veilige omgeving
waarin ik persoonlijk en zakelijk verder kon groeien. Die
eerste indruk is absoluut bevestigd. Mijn ervaring is dat
Praegus achter je staat als het goed gaat, maar zeker ook als
het minder goed gaat. Heel belangrijk vind ik ook dat Praegus
de focus legt op kwaliteit. Dat uit zich onder meer in ‘nee’
durven zeggen tegen een klant als je niet achter een oplossing
staat, of niet de beoogde kwaliteit kunt bieden.
“Bij Praegus zijn we continu bezig met ontwikkelen en
innoveren. Als medewerker krijg je acht ontwikkeldagen
per jaar om de ontwikkelingen in je vakgebied bij te houden.
Daarnaast krijg je alle ruimte om zelf dingen te ontwikkelen.
Als je een goed idee hebt, kun je binnen het bedrijf een
mini-start-up opzetten om het uit te werken. Zo heb ik
mezelf opgeleid om performance testing intern meer vorm
te geven. Alles wat ik bij Praegus leer, draag ik graag weer

over aan collega’s, klanten en andere bedrijven via de Praegus
Academy.”
John Boek, directeur HR en Finance, beaamt dat
personeelsbeleid bij Praegus op de eerste plaats komt. “Grote
bedrijven richten zich op shareholder value. Wij vinden de
balans tussen werk en privé erg belangrijk. We zijn een platte
organisatie en daarbinnen krijgen onze mensen alle ruimte
om hun werktijd vrij in te vullen en zich te ontwikkelen. Dat
werkt al zeven jaar erg goed. We hebben 35 medewerkers, en
kennen een zeer gering personeelsverloop. Ook onderzoek
laat zien dat de werknemerstevredenheid enorm hoog is.”

> www.praegus.nl

Strict
THEMA: Volop ruimte voor
groei

kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de digitale
markt. Strict is ’Leading in Digital Innovation’. We doen
toonaangevende projecten en hebben dankzij onze heldere
toekomstvisie en onafhankelijkheid een sterke marktpositie
op nieuwe ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. Daardoor groeien we momenteel met 30% per jaar.”
“Die groei komt mede door de grote aantrekkingskracht
die Strict op professionals heeft, ondanks de krapte op de
arbeidsmarkt”, zegt Bastiaenen. “We hebben een informele, familiaire bedrijfscultuur die we goed bewaken, omdat
we weten dat mensen zich hier prettig bij voelen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling.
Voor de Strict Academy werven we jonge professionals met
werkervaring voor het volgen van een 2-jarig traject. Onze
werknemers bepalen zelf hun opleidingstraject; wij faciliteren hun persoonlijke groei met een breed aanbod aan trainingen en coaching. Onze visie vertaalt zich in hoge noteringen
op diverse lijsten met werknemerstevredenheid. Die visie
helpt ons leading te blijven.”

“S

trict is een onafhankelijke speler die bedrijven helpt
om digitale innovatie succesvol in hun organisatie te
verankeren”, zegt algemeen directeur Jan-Hein Bastiaenen.
“We maken helder hoe innovatie bijdraagt aan digitale transformatie. Vervolgens bieden we bedrijven onafhankelijk advies in het aanschaffen van de juiste technologie en hoe deze
te implementeren tot een beheersbare omgeving. Denk aan
zaken als mission critical netwerken, digitale werkplekken,
cybersecurity en het bouwen van platformen in de cloud en
datacenters. Bij onze werkwijze hoort dat we de organisatie
van onze klanten wendbaar en flexibel maken, zodat ze snel
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