OPEN BOEK
H A N D B O E K V O O R PA D AWA N S

1

2

4

VOORWOORD

Na de oprichting van Youwe
was er de nadrukkelijke wens, of
eigenlijk droom, om de volgende
stap te maken met de organisatie.
Een leuker bedrijf. Minder of zelfs
geen regels, zo plat als Rotterdam
na de oorlog. Een organisatie zonder hiërarchie, een ‘sociocratie’.
Voor de één was het ontstaan
van dit handboek praktisch, voor
de ander een ideaal. Waarom
een handboek? Om jou als collega,
helder en hopelijk met een beetje
humor uit te leggen hoe we nu bij
Youwe met elkaar omgaan. En je
te inspireren in je werk, samen
met je collega’s.
In het Drentse dorpje Zwiggelte,
november 2013, ontstond tijdens
vurige debatten het DNA van
dit handvest. In 2014 werd - op
de negende verdieping van het
Manhattan Hotel met uitzicht op

de skyline van Rotterdam, te luxe
eigenlijk voor Youwe - de inhoud
van dit boekje concreet.

“We wilden dit
al eens eerder
doen, maar we
wisten niet hoe.”
Nu wel. Want als we het niet doen,
blijft alles hetzelfde. ‘De ideale
maatschappij’ bestaat niet, maar
je kunt het altijd proberen. Vanuit
chaos ontstaat structuur. En dat
doen we bij Youwe ook. Met jou.
Want jouw inbreng maakt Youwe.
Youwe zijn wij. Want Youwe zegt
OPEN te zijn. Dus als je dit boekje
niet te hakkuh vindt moet je het
laten weten. Dan nemen we dat
mee voor de volgende versie.
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LEESWIJZER

Dit boekje gaat je niet vertellen op welke dag
van de week je je uren nou eens moet inleveren.
Het vertelt ook niet uit welke archiefkast je Postits moet halen en bij welke afdeling je dat in
drievoud moet aanvragen.
Maar, vergis je niet: als de bijbel belangrijk is
voor christenen en de koran voor moslims, dan
is dit handboek belangrijk voor werknemers van
Youwe. Dit is geen set van harde regels. Wel van
richtlijnen: wat we dagelijks doen en hoe we ons
spiegelen. Het kenmerk van richtlijnen is dat het
verstandig is deze te volgen, maar als je een goede
reden hebt om daarvan af te wijken, je dat vooral
moet doen.
Het beste gedeelte van je leven breng je door met
je collega’s. Dan is het van belang dat je op een
goede manier met elkaar kunt samenleven. Amen.
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DE KLIK

“Goed nieuws iedereen.
Al enige tijd hoor ik
van ons TYPO3-team in
Amersfoort: Wij willen
Padawans.”
Bovenstaande tekst is een beknopte versie van een krankzinnige advertentie van Youwe om
nieuw personeel te werven. Niet
zomaar personeel, maar mensen
die een Padawan, een Jedi-leerling in de film Star Wars, willen
worden bij Youwe. Het is tot nu
toe de meest succesvolle werving ooit geweest. Schrik niet als
je door bovenstaande niet voelt
aangesproken en je een hekel hebt
aan Star Wars. Het enige wat we
zoeken is ‘De Klik’.
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Ja maar tering jantje denk je dan?
Wat is nou de klik met Youwe?
Dat we in de eerste minuten van
het eerste gesprek niet meteen
denken: Donderstraal een end
op hier! En belangrijker: dat jij
dat ook niet denkt. Waar Youwe
niet blij van wordt: dat jij je in pak
met je bordeelsluipertjes, haartjes
in de gladde wax à la Pellè, het
kantoor komt binnenglibberen.
Want je bent gewoon jezelf en niet
arrogant. Niet te populair. Je hebt
geen grote sloffen op je auto. Je
durft jezelf te zijn. Geen einzelgänger, maar ook geen mannetje.
Kijk anders of één van onderstaande beschrijvingen van archetypes van Youwe werknemers
je aanspreekt?

Willy Wortel

‘I have a dream’

De uitvinder. Nieuwsgierig
naar nieuwe ontwikkelingen en
oplossingen. Degene die iets cools
wil maken. Degene die gewoon
probeert en niet opgeeft. Die je
naar huis moet sturen, omdat
ze anders obsessief door willen
werken. Die werk als hobby ziet
en samen met anderen mooie
dingen wil maken.

Martin Luther King sprak dit ooit
uit in 1963. Al het moois begint
met ‘I have a dream’ in plaats van
‘I have a plan’. Een plan komt later
wel. God wat geeft het een kick als
je iets kunt uitvoeren wat je in je
hoofd hebt. Zoals de gebroeders
Wright, de fietsenmakers die in
1900 per se wilden vliegen en
een voorliefde bezaten voor open
source. Bij Youwe droom je, maar
ben je ook pragmatisch genoeg om
een bestaande code te gebruiken.

De metselaar
De metselaar die trots is om zijn
muurtje te bouwen, en de energie
heeft om het nog eens opnieuw te
willen bekijken. Hij heeft zoveel
passie voor het metselen van zijn
muurtje, dat het hem geen energie
kost. Het gaat vanzelf.

Oftewel: “Een gozer die alles van
scratch af wil hebben, gaat ‘m niet
worden bij ons. De beste programmeur is niet diegene die alles altijd
herschrijft. Want ons product is
niet alleen onze code.”
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INTERVIEW

‘‘Geen
fluwelen
handschoentjes.’’
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Interview Reindert Kriek (31)
HR-manager sinds 2012
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INTERVIEW

“Youwe is echt een club waar je in het diepe wordt gegooid. Je verdrinkt niet, maar je gaat wel een paar keer
kopje onder. Je kunt alles doen wat je zelf wil, maar je
moet niet gaan afwachten. Het is hier heel informeel,
bijna té informeel. Je hoeft je niet anders voor te doen
dan dat je thuis doet. Dat komt denk ik toch door de
mensen die het bedrijf hebben opgericht. Je moet een
beetje zelfspot kunnen hebben. Je gaat elkaar hier niet
met fluwelen handschoentjes betasten.”
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De klik

Inhoudelijk

“Als ik een eerste rondleiding doe
met een potentiële werknemer
komt iedereen meteen vragen
wie je bent en wat je komt doen.
Tussendoor krijg je high fives.
Iedereen doet alsof je al de nieuwe
collega bent. Zo’n gevoel probeer
ik zelf ook te triggeren in een gesprek. Kan ik een grap met je
uithalen? Want de klik tussen
Youwe en de nieuwe collega is
dat diegene zichzelf kan zijn.
Dat is de attitude.”

“Hier bij Youwe moet je wel een
beetje een common sense hebben van bedrijfsprocessen. Dat
je snapt waar je zelf zit in het
proces. Het internet van vandaag
is niet het internet van morgen.
Dus stop je hier als professional
een flinke dosis eigen tijd in. Want
het is niet alleen in het belang van
Youwe dat je leert, maar ook in je
eigen belang. Je wordt namelijk
meer waard. En daarom is het
niet raar om ook daar een eigen
verantwoordelijkheid in te nemen. Iedereen moet voor zichzelf
op papier kunnen zetten: wat is
mijn belofte aan de klant? Wat is
mijn toegevoegde waarde?”
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INTERVIEW

Lange termijn
“We willen het iedereen naar
de zin maken en zo lang mogelijk
binnen houden. Profiteren van
kennis en knowhow. Een junior
binnen Youwe moet zijn eigen
mission-statement schrijven. Je
kunt niet alleen een steen schuiven, maar ook een grote piramide
bouwen. Wat er beter kan bij
Youwe? Iets meer structuur en
rust. Nu worden beslissingen vaak
ad hoc gemaakt. We hoeven niet
iedere keer het wiel opnieuw uit
te vinden. Meer rust in de eigen
kop en het bedrijf. Aan de andere
kant: mensen die verandermoe
zijn, passen niet bij ons.”
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Kat in ‘t bakkie
Elk nieuw bandlid van Miles Davis werd hartelijk
ontvangen, maar iedereen hield die eerste keer op een
gegeven moment wel op met spelen. Behalve het nieuwe bandlid, want die wist nergens van. Als diegene
zich eruit wist te redden met een solo, kon-ie blijven.
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2 .W E L K O M
BIJ YOUWE
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W E KO M B I J YO U W E

Je eerste dag

Je eerste lunch

Misschien wordt het je al een
beetje duidelijk. We gaan niet je
handje vasthouden op je eerste
dag, we laten je ook niet expres
watertrappelen, maar je moet
ook wel een beetje zelf aanpakken. Lekker de hele dag achter
je bureau zitten: dan gebeurt er
niets. Het gaat altijd anders lopen
dan je denkt. Er is veel hulp,
maar je moet er wel om vragen.
Je wordt in het diepe gegooid en
als je dan komt bovendrijven,
dan klopt het.

Je geeft iedereen zelf even een
handje, vertelt wat je bezig houdt
en waar je gek op bent. En na het
eten help je ook even om de vaatwasser in te ruimen. Wij ruimen
zelf onze eigen rommel op. In een
ideale situatie.

Vlees in de kuip
Het is traditie dat een nieuwe
werknemer zich per e-mail voorstelt aan al zijn collega’s in het
Nederlands en/of het Engels.
Over je ervaringen, je hobby’s
en wie je bent.

“Iets met Young
Padawan, Master
Yoda en kijken of
the Force goed is.”
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Je eerste maand
We vinden het fijn als je na dertig
dagen - als je proeftijd erop zit een stukje op Confluence plaatst
over je eerste dagen. Spaar hierbij
de organisatie alsjeblieft niet.
We leren er namelijk van.

“Je kunt alles doen
wat je zelf wil, maar
je moet niet gaan afwachten. Het is hier
heel informeel, bijna
té informeel. Je hoeft
je niet anders voor
te doen dan dat je
thuis doet.”

23

W E KO M B I J YO U W E
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Jij en je circle

Onze systemen

Vergeet even je functieprofiel.
Bedenk altijd wat je hebt bij te
dragen aan je circle? Wat doet
jouw circle en wat is jouw rol
daarin? Ben jij degene die veel
praat of juist niet? Het mag als
een persoonlijke missie gezien
worden - als je net binnen bent
gewandeld - om erachter komen
wat je circle doet, op welke
projecten ze trots zijn en welke
klanten ze willen.

Dit is niet de plaats om al onze
systemen te noemen. En misschien denk je dan wel: ik duik
onder de poolkappen als we dat
wel zouden doen. Intern kiezen
we in ieder geval voor de best- of breed, met verschillende systemen.
Daarmee willen we mensen met
elkaar verbinden. Informatie delen
en samen werken is onze kracht.

Jij en je vertrekpremie

Gij zult communi-

Youwe biedt jou na twee maanden graag tweeduizend euro in
ruil voor je ontslag. Als je het
geld aanpakt, zou je toch wel
weg zijn gegaan en is het voor
ons goedkoper als dat snel gebeurt. Als je faalt, doe dat dan
snel... dat scheelt in ieder geval
een hoop tijd.

ceren – gooi er een
kwartje in er komt 5
kwartier herrie uit
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W E KO M B I J YO U W E

Wij hameren binnen Youwe graag op het ‘radio-effect’:
het verschil tussen horen en luisteren. Voorbeeld: sales
komt binnenlopen bij een circle en vraagt: “hebben we
nu capaciteit voor een groot project?” De circle hoort:
“Wij hebben nu geen capaciteit”, terwijl sales bedoelde
dat ze over zeven weken programmeurs nodig hebben.
De boodschap: vaak vragen we niet door, terwijl we
erachter moeten komen wat het exacte probleem is
van iemand.
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Pak de telefoon

Klant witheet? Nee dank je

Discussiëren over de e-mail.
Voor de één een way of life, maar
binnen Youwe zijn we er niet zo
happig op. Als je op het punt staat
weer een vlammende e-mail te
sturen, dan pak je bij Youwe de
telefoon – zowel bij klanten als bij
collega’s - en spreek je het uit. Dat
is de richtlijn. Waarom? Omdat
e-mail geen emotie kent. Dan kunnen zaken escaleren. Het is een
communicatie arm middel.

Een Youwe fenomeen: we moeten
iets opleveren om 17:00. Om half
vijf denkt de programmeur: ik ret
ut niet, maar ga me aige `t leplazerus werruke en dan om half zes
opleveren. Om 17:15 is de klant
boos. Om 17:30 witheet. Dan gaat
de telefoon. De programmeur is
klaar, maar de klant ontevreden.
Dit willen we dus liever niet bij
Youwe.

Youwe tegeltjeswijsheid: ‘Het doet
er niet toe, als je er
niet over communi-

Wat willen we wel: om half vijf
bel je de klant op om te vragen of
18:00 ook goed is? Je belt om half
zes blij op om te vertellen dat de
klus geklaard is. Klant tevreden.
Je doet dus qua werk hetzelfde,
alleen is het resultaat totaal
anders, omdat je communiceert.

ceert.’
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28

Teamplayer

All men are created equal

Jij bent een teamplayer en daarom werk je bij Youwe. Als je een
probleem signaleert, houd je dat
niet voor jezelf. Ook niet als jij
degene bent die het kan of gaat
oplossen en al helemaal niet als
jij degene bent die het probleem
hebt veroorzaakt. Problemen
lossen we met elkaar op. Dat is
transparant en past bij je kwetsbaar opstellen. Je schaamt je?
Dat is menselijk, maar wij zijn er
niet om mensen af te rekenen op
hun fouten. Fouten maken mag,

Bij Youwe kicken we niet op zeven
managementlagen, is er ook geen
hiërarchie, maar heeft iedereen
zijn eigen rol. Niemand is meer
dan een ander, al ontkennen we
niet dat de een meer kennis heeft
dan de ander. Iedereen heeft
toegang tot dezelfde informatie
met uitzondering van individuele
personeelszaken en strategisch
gevoelige informatie. We behandelen iedereen gelijk en
afwijkende afspraken of uitzonderingen in bijvoorbeeld arbeids-

nee moet. We vinden het veel
belangrijker dat je iets durft. Het
allerbelangrijkste is hoe en dat je
iets oplost. Het is pas een zonde
om niets te doen.

contracten zijn niet gewenst.

Weet wat je maakt
Je kunt honderd uur met zo’n
gezicht werken aan een project
en het dan opleveren. De klant is
dan tienduizend euro kwijt. Fijner
is het als je weet wat er speelt bij
de klant. Dat je eens een keer op
locatie bent. Dat je weet wat de
uitdaging is, waar je mee bezig
bent en waar de klant mee geholpen is. Weet dus wat je maakt!
Dan beleef je er ook meer lol aan.
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Jij bent de directeur
Doe je dit thuis ook? Dat is de
vraag die je jezelf mag stellen
bij beslissingen die je neemt bij
Youwe of de manier waarop je je
gedraagt. Als het antwoord nee
is, dan moet je het misschien bij
Youwe ook niet doen. Want Youwe
is ook jouw tent. We willen geld
verdienen, maar wel aan
blije klanten.

Winst niet als doel,
maar als resultaat
Hoogleraar Alexander
Rinnooy Kan:

“Wie denkt dat
kennis duur is,
weet niet hoeveel
domheid kost.”
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W E KO M B I J YO U W E

YOUWE COMMUNICATIETIPS
1.

Gebruik LSD. Luisteren,
Samenvatten, Doorvragen.
Vat het verhaal kort samen
en laat de ander reageren.
Vraag door als iets
onduidelijk is.

2.

Laat OMA (wat vaker)
thuis: Oordelen, Meningen,
Adviezen. Als iemand iets
vertelt, laat je eigen oordelen,
ideeën en adviezen even voor
wat ze zijn. Zodat je met een
open houding kunt luisteren.

3.
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Neem ANNA mee: Altijd
Navragen, Nooit Aannemen.
Neem niet zomaar aan dat je
begrijpt wat iemand bedoelt.
Vraag bij twijfel altijd even
na of het klopt.

4.

Smeer NIVEA. Niet Invullen
Voor Een Ander. Als iets niet
duidelijk is, of als je iemand
al lang kent, vul je al snel
andermans bedoelingen zelf
in. Dat voorkom je door na
te vragen.

5.

Wees een OEN: Open, Eerlijk,
Nieuwsgierig
Sta open voor de ander, geef
deze een kans iets uit te leggen en wees oprecht nieuwsgierig.

6.

Maak je niet DIK: Denk in
Kwaliteiten. Zeker bij wat
moeilijke gesprekken kijk je
al snel naar wat fout ging.
Dat mag, daar kan je veel van
leren. Maar vergeet ook niet
te kijken naar wat goed ging.

33

Zo oud als de weg naar Kralingen
Niet om moeilijk te doen, maar bij Youwe hanteren
we een sociocratie als bestuursvorm. Een wat? Een
sociocratie, een bestuursvorm op basis van gelijkwaardigheid van individuen.
Socius=medemens. Cartien=regeren. De medemens
regeert. Er is meer beslissingsbevoegdheid binnen
een sociocratie dan binnen een democratie, daarom
wordt sociocratie vaak gezien als een stap voorbij
democratie.
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3.ECOSYSTEEM
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ECOSYSTEEM

Open? Wat
betekent dat?
Transparantie

Empowerment
Delen

Samenwerken

36

Youwe is een open organisatie.
'Open' is zelfs onze pay-off. Dat
is wat en wie we zijn. We lopen
daarmee wellicht vooruit op de
toekomst, omdat we geloven dat
de toekomst open zal zijn. Als
John F. Kennedy niet in 1963,
maar in 2014 vermoord zou zijn,
dan zou er niet zeggen en schrijven één filmpje van zijn, maar tienduizenden. Dankzij het internet
zijn communicatie en informatie
voor het eerst in de geschiedenis
van de mens niet meer in handen
van enkelen. Dankzij het internet
kunnen mensen nu echt efficiënt
samenwerken en delen. Overal
waar dat gebeurt loopt men voor
op dat- of diegene die gesloten zijn.
Als je voorop wilt lopen en sterker

nog, als je wilt overleven als
organisatie, is open het model.
We geloven niet in controle en
managers, die jou vertellen wat
je hoe moet doen. Wij controleren
mensen niet en we worden al
helemaal niet gemanaged.
Wij managen onszelf, letten op
elkaar en delen onze kennis en informatie. Open. Als jij het bedrijf of
je collega's geen schade berokkent,
kan je doen wat je wil bij Youwe.
Dat betekent dat je, naast een grote
invloed, een grote verantwoordelijkheid draagt. En dat is wat we juist
graag zien.

37

ECOSYSTEEM

Circles
Onze organisatie is ingedeeld
in circles volgens een sociocratisch model. Circles zijn teams,
eventueel multidisciplinair, die
samen een techniek, markt, product en/of groep klanten bedi-
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enen. Circles zijn autonoom en
self managed. Beslissingen worden
genomen met meerderheid van
stemmen en/of door degene die
de beslissingsbevoegdheid heeft
gekregen op een bepaald (vak)
gebied.

In een sociocratie kan een individu beslissen als er verder
geen steekhoudende argumenten tegen zijn om iets te doen.
Wat dit voor jou betekent als
werknemer bij Youwe: jij hebt
beslissingsbevoegdheid, net als
al je collega’s. Vergelijk het met
het menselijk lichaam. Elke cel
heeft een bepaalde verantwoordelijkheid en een bepaalde rol,
maar is toch onderdeel van een
groter geheel.

En dus
Als je bij bovenstaande nog niet
bent afgehaakt weten we dat we
een goeie binnen hebben gehaald.

Circles
Er is geen middle-management
om jou het leven zuur te maken.
Geen CEO’s met exorbitante
bonussen. Een circle kan zelf alle
beslissingen nemen die belangrijk
zijn voor de klant of de cirkel. Een
circle kan zelfstandig een nieuwe
techniek omarmen. Daarom kunnen we ons snel aanpassen.

39

ECOSYSTEEM

Voorzitter van een circle is een
circle lead, werkzaam binnen
de circle.
Hij of zij is dus niet de baas, maar
faciliteert de processen binnen de
circle en is verantwoordelijk voor
o.a. de rapportage en communicatie met het verantwoordelijke
OT-lid. De circle lead heeft binnen
de circle de doorslaggevende stem
als stemmen staken. Ook heeft de
circle lead een vetorecht. Gebruikt
hij deze, dan wordt het (voor die
circle) verantwoordelijke OT-lid
geïnformeerd. Een circle lead
wordt elke 4 jaar gekozen door de
circle en voorgedragen aan het
OT. Het OT benoemt uiteindelijk
een voorgedragen teamlid als
circle lead.

40

Circle leads van volwassen
circles kunnen zitting hebben
in het Organisatie Team (OT).
Het OT praat over hoe de circle
organisatie moet werken en bepaalt de richtlijnen voor o.a.
welke circle wat de rechten en
plichten in de verschillende stadia
van volwassenheid zijn. Maar de
belangrijkste doelstelling van het
OT is om circles van elkaar te laten leren in hoe we dingen beter
kunnen doen.
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ECOSYSTEEM
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Verschillende circles

De praktijk

Je solliciteert bij een circle, bijvoorbeeld een contentmanagement circle, een E-commerce
circle, een design circle. Binnen
de circles worden afspraken
gemaakt over werktijden en
vakantiedagen opnemen. Deze
afspraken kunnen dus van circle
tot circle verschillen. De circles
zijn zelfstandig en staan dichtbij
de markt en zijn gespecialiseerd,
maar kunnen ook goed samenwerken. Normaal is samenwerking tussen verschillende specialis-

Stel dat Youwe hard werkt aan
een webshop, waar mobiele kennis voor nodig is. Maar de cirle
die ermee bezig is beschikt niet
over die kennis. Intern wordt er
dan om kennis gevraagd. Hiermee
zijn de circles gelijkwaardig, en
ook de mensen in de circle. Die
worden niet beoordeeld door hun
manager maar beoordelen en
helpen elkaar. Ze zijn autonoom.
Daardoor is uiteindelijk de klant
tevreden. Iedereen is verantwoordelijk en mensen zijn meer

men in een full-service organisatie
juist moeilijk.

betrokken bij de organisatie. Kijk
dus niet naar boven of er besluiten worden genomen, maar besluit
zelf. Goede kans dat jouw besluit
goed is.

Controleren Is Zo 1986

Samenwerken

Kijk nog eens een keer naar de
film ‘Das Leben Der Anderen’,
over de Stasi die iedereen controleerde in Oost-Duitsland. Bij
Youwe geloven we juist niet in het
controleren van mensen. Alleen
als iemand bewust schade aan het
bedrijf toebrengt. Wij geloven in
overzicht in de vorm van dashboards en rapportages. Overzicht
biedt inzicht en inzicht stelt ons in
staat te veranderen.

Centraal in onze cultuur staat dat
wij samenwerken. Je bent dus
meer dan bereid je collega’s te helpen in hun werk en bent bereid
nieuwe collega’s naar een hoger
niveau te begeleiden. Je hebt een
verantwoordelijkheid om zaken
die mis gaan of beter kunnen te
delen met je collega’s en daarbij
onderdeel te zijn van en zorg te
dragen voor een resultaatgerichte
oplossing.
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ECOSYSTEEM

Elkaar werk bezorgen
De circles doen geen wedstrijd
"verplassen" tegen elkaar. Ze
bestaan bij de gratie dat ze elkaar
helpen. Ze delen kennis met
elkaar en hebben het beste voor
met de klant. Afdelingen doen wat
van bovenaf bepaald is. Circles
hebben hun eigen bussinessmodel, voor hun levensvatbaarheid is het dus cruciaal om kennis
te zoeken en te delen

De Youwe klant Ik hep sjans
Soms hebben we bij Youwe het
idee dat we voornamelijk projecten draaien in plaats van programma’s. In ons oude model bouwden
we een mooie community voor
een ton om daarna “veel plezier”
te zeggen. Maar het liefst gaan we
nu een langdurige relatie aan met
de klant en rekken we samen de
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horizon op. De circle is de basis
voor de klant en het is ook zijn
relatie. De circle is eigenaar van
de klant. De circle bepaalt wie
binnen Youwe contact heeft met
de klant. Dat betekent dat offertes,
facturatie, debiteurenbeheer,
support en issue management
onder verantwoordelijkheid van
de circle vallen. Wat dus niet kan
is dat de administratie contact
heeft over de betaling van een
factuur met een klant. Dat doet de
circle zelf.
De circle is dus als het ware een
kleine onderneming binnen het
grote Youwe. Circles maken hun
eigen businessplan, kijken waarin
ze willen investeren en hebben
een ervaren ondernemer uit het
OT als coach, die ze verder kan
helpen.

Wij zoeken de challengers
Hoe ziet ons portfolio eruit, behalve een verzameling mooie
logo’s? Onze klant is een bedrijf
waar internet mission critical is.
Ze hebben de ambitie om nummer 1 in hun segment te worden,
de challenger. Bestaande en tevreden klanten zijn het belangrijkste
voor Youwe wat er is. Vraag je dus
altijd het volgende af als je werkt
bij Youwe:
1. Behandel jij klanten en collega’s
zoals je zelf ook behandeld wil
worden?
2. Zou jij klant willen zijn van
ons bedrijf?
Doe nooit wat een klant verwacht.
Daar betaalt hij namelijk voor
en dat is geen reden voor hem
om een vreugdedansje te doen.
Biedt hem iets beters, iets meer
en je loopt de kans dat de klant je

eeuwig dankbaar is. Dat hij het
doorvertelt aan iedereen die het
horen wil.

You’ve got to start with the customer
experience and work back towards
the technology. NOT the other way
around. Steve Jobs (1955-2011).

Je bent geen zelfbevlekker maar
wil alles wat je weet delen met
collega’s. Mocht je iets herkennen
in bovenstaande dan zijn we blij.
Want dan: Jouw DNA=Ons DNA .
En ze leefden nog lang en gelukkig.
Paukeslag Boem.
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ECOSYSTEEM
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Dat is net me baas. Hij hep geen hart
en ze klauwe staan verkeerd
Liever geen seniors
Youwe wil graag mensen opleiden
vanaf de basis. Young professionals die door kunnen groeien.
We zoeken geen seniors, in de
praktijk is bij ons gebleken dat
ze de neiging hebben zichzelf te
overschatten en de organisatie die
we samen hebben ontwikkeld, op
eigen houtje te willen veranderen.
De CFO vroeg aan de CEO:
“Wat als we zo veel geld uitgeven
aan opleidingen en deze mensen
dadelijk weg gaan?” Waarop de CEO
antwoordde: “Wat als we dat niet
doen en deze mensen blijven?”

47

INTERVIEW

‘‘Als je zelf
ergens voor
staat en erin
gelooft, dan
krijg je daar
de ruimte
voor.’’
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Rudger Gravenstein (35)
Senior engineer sinds 2012
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INTERVIEW

“Ik vind de ruimte die we krijgen om zaken zelf op te
lossen echt typisch Youwe. Als je zelf ergens voor staat,
krijg je de vrijheid. Dan kun je die kans pakken en dan
lukt het gewoon. Youwe is absoluut niet hiërarchisch,
ik heb niet het idee dat er iemand boven me staat, maar
ook niet onder me. We doen wat we gezamenlijk denken. Dat is hoe we besluiten. Het is dus niet belangrijk
wie het langst bij het bedrijf zit. Ik overtuig anderen
maar zij overtuigen mij net zo goed.”
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Circles
“Toen ik twee jaar geleden
kwam waren de zaken nog niet
helemaal op orde. Dingen liepen
door elkaar heen. Toen kwamen
de circles. In het begin was dat
heel moeilijk en moest je in het
luchtledige tasten. Dat is beter
gegaan. Ik werk nu in een circle
die meer body heeft en dat gaat de
goede kant op. Er is genoeg ruimte
om nieuwe dingen te proberen.
Er wordt naar je geluisterd. Ik ben
heel blij met de huidige situatie.”
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Doorjutteren
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4 . AA N PA K K E N

53

A A N PA K K E N

snelheidstest
Dit is een snelheidstest. Je krijgt
twee minuten om deze test te
maken. Je moet dus snel werken!
Schrijf je antwoorden met potlood
op de volgende pagina, onder de
vragen.
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1.

Voordat je begint, lees alles goed door!

2.

Schrijf je naam rechtsboven op het papier

3.

Teken twee vierkanten linksonder op het papier

4.

Teken een kruis in een vierkant en een rondje in het andere vierkant

5.

Schrijf de naam van je vorige baas linksonder op het papier

6.

Schrijf de datum van vandaag onder je naam

7.

Teken twee cirkels linksboven op je papier

8.

Verdeel iedere cirkel in tweeën door een lijn in het midden
te trekken

9.

Zet je handtekening rechtsonder

10. Teken een cirkel om je handtekening
11. Nu je alles gelezen hebt, mag je alleen punt 1 werkelijk
doen, de andere punten dus niet.

Succes!
55

A A N PA K K E N

We hopen dat je deze test niet te
flauw vond. Maar als je de eerste
maand hebt overleefd bij Youwe
was je wel snugger genoeg om alles eerst even goed door te lezen.
Dat zien wij als slim werken. We
zijn blij dat je niet het geld hebt
gepakt na een paar maanden. Jij
kent je rol binnen de circle, hebt je
bordeelsluipers ingeruild voor andere schoenen - liefst met stalen
neuzen - en gooit er af en toe zelfs
een Rotterdams spreekwoord in.

56

regels. De jongens zijn van de
mannen gescheiden. Het kaf van
het koren. En je hebt er niet eens
een paar meter straat bij moeten
nemen.

Van 9-5
We willen graag dat je om negen
uur begint. Hahaha. Nee, er is
geen begintijd en geen eindtijd. De
circle waar je zit maakt hier zelf afspraken over en spreekt elkaar aan
elkaars verantwoordelijkheid.

Je eerste maanden

Youwe erkent dat je bij ons

Je hebt niet afgeteld tot je proeftijd voorbij was. Bij ons gaat die
tijd sowieso voorbij, zonder dat
iemand een functioneringsgesprek met je aangaat. Dat moet
je zelf aanvragen. Waarschijnlijk
vond je de eerste maanden heftig
en moest je wennen aan alle
verschillende systemen en onze
cultuur zonder baas en zonder

ongeveer veertig uur per week
werkt. Dat kan de ene keer 50 uur
zijn en de volgende 30. We willen
niet dat overwerk als de norm
wordt gezien, met extra inkomsten als gevolg. Dat is ook niet
de mentaliteit. Als je structureel
overwerkt is de kans op chagrijn
en een burnout veel groter. En dat
willen we niet. Uren registreren

is bij Youwe niet bedoeld om je
het leven zuur te maken. Je boekt
in detail alle uren in JIRA die je
werkt op klanten of aan interne
projecten. Voor de overige niet
declarabele uren ben je niet verplicht een uitsplitsing te maken
tussen je vrijdagmiddaggezever of
Suri (zie Youwe jargon), tenzij je
dit als cirkel met elkaar afspreekt.

“De klant belt weleens om tien
uur ’s avonds om te zeggen
dat de site is gehackt,” is een
reactie van een Youwe-medewerker op bovenstaande. De
één wil niet in zijn privétijd
worden gebeld, de ander heeft
daar minder moeite mee.
Bespreek dit met elkaar binnen
de circle. Als je ’s avonds of ’s
nachts doorwerkt, kom je de
volgende dag of een andere
keer later op je werk, bijvoorbeeld.

Youwe tegeltjeswijsheid: ‘Het is een
doodzonde als je in je
eerste paar maanden
niet op een andere
Youwe vestiging bent
geweest.’

57

A A N PA K K E N

Met kop en schotel
boven de rest uitsteken
We hanteren bij Youwe de Rotterdamse mentaliteit. Dat betekent
100 procent knallen en 100 procent verantwoordelijk. Het is niet
‘even je targetje halen’. Nee, het is
er dik overheen gaan en voor de
tien gaan. En nee, we verwachten
niet het onmogelijke, we zijn allemaal mensen. We willen alleen
wel zien dat je er lol in hebt.
Pas ook de broek aan die je past.
Ook naar klanten toe. Als je zegt:
“Ik ga dit fixen” vinden we dat
top. Maar dan moet je dat wel
waar kunnen maken. “Nee,”
is ook een antwoord.
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Youwe en privé
Wij zijn van mening bij Youwe dat
we allemaal mensen zijn, en geen
robots. Wij zijn geen blinde R2D2’s
zonder emoties en een privéleven.
Als je dus thuis problemen hebt
of ziek bent, hebben wij daar als
collega’s begrip voor. Wij zijn er
voor je en nemen je werk over,
net als jij dat andersom zou doen.
Werk en privé scheiden we bij
Youwe niet heel strikt, maar we
respecteren allebei natuurlijk.

NET PROFIT CHAIN

Onze bedrijfsdoelstelling is geld verdienen aan een tevreden klant.
Winst dus niet als doel, maar als resultaat. De hele organisatie is erop
gericht jou te laten excelleren. Omdat jij kunt doen waar je goed in bent,
lever je beter werk, is de klant ook blijer en levert die klant meer op.
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Gezondheid
Wij steunen jou als je gezond wilt
leven en wilt sporten. Wij vinden
het belangrijk dat je tevreden
bent, op het werk maar ook thuis.
En daar hoort een gezond lichaam
en een gezonde geest ook bij. Wij
vinden het niet gezond als je elke
dag die berenklauw pakt uit de
muur.
Geestelijke gezondheid is ook
belangrijker. Een mens wordt
gelukkiger als die een ander helpt.
100 procent van de werknemers
van Youwe heeft in een enquête
beantwoord dat ze hun collega’s
willen helpen. Als jij het dus doet,
kun jij het ook van een ander
verwachten. Wederkerigheid is
daarbij de term die wij graag gebruiken. Niet om moeilijk te doen,
overigens.
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Feitje: ‘Als je
minimaal dertig
minuten per dag
beweegt maakt je
dat intelligenter.
De aftakeling als je
ouder wordt zal veel
langzamer gaan en
de kans op dementie
is kleiner.’
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De heilige theresia uithangen
De Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler nam in de jaren
tachtig het machinebedrijf Semco van zijn vader over, maar
raakte zelf snel overspannen. Toen besefte hij dat hij een
bedrijfscultuur wilde creëren waarin hij zelf ook graag zou
willen werken. De beveiliging bij de poorten van de fabriek
verdween, wat tot teleurgestelde werknemers en zelfs een
staking leidde, want nu ‘konden ze niet meer aantonen dat
ze niets gestolen hadden’. Semler ontsloeg meer dan zestig
procent van het zittende management en liet de werknemers
zelf alles bepalen. In zijn bedrijf draaide het vanaf toen om
vertrouwen, openheid en liefde. Daarmee groeide zijn bedrijf
van een omzet van 4 miljoen dollar in 1982 naar een omzet
van nu 400 miljoen dollar.
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5 .W A A R B E N I K
NOU HELEMAAL
MEE BEZIG?
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WA A R B E N I K N O U H E L E M A A L M E E B E Z I G ?

We draaien er bij Youwe niet
omheen: Semler en zijn ideeën
vormen ook een enorme inspiratiebron voor ons bedrijf.
Een houvast en een bevestiging
dat ook Youwe met haar eigen
open model –gebaseerd op vertrouwen – zorgt voor gelukkige
werknemers en een gezonde
bedrijfsvoering.

De toiletbril
Aansluitend op Ricardo Semler
gebruiken we deze plek graag om
het verhaal over de toiletbril weer
te vertellen. Niet over het toiletpapier dat op is, maar de toiletbril.
Stel, je bent op kantoor en die
toiletbril is kapot. Wat doe je dan?
Dat is de hamvraag.
Op de gestippelde lijn mag je
jouw antwoord invullen.

Antwoord: er zijn meerdere
wegen naar Kralingen, maar
we zouden het in ieder geval
waarderen als je dit meldt. Of
eigenlijk hetzelfde doet als wat je
thuis doet. En dat is enige actie
ondernemen.
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Integriteit is een van onze grootste
waarden. Alles direct melden als
er iets mis is, helemaal als dat het
bedrijf kan schaden. Het is een
doodzonde als je dit niet doet.
Dit zou dan ook de enige regel in
plaats van richtlijn zijn binnen
Youwe.

Zelfreflectie
Zelfreflectie is niet alleen een
moeilijk woord. Werkelijk op
jezelf reflecteren is supermoeilijk.
We vinden het wel belangrijk bij
Youwe, dus willen we je graag
faciliteren. We zijn fan van de 360
graden scan. Een scan waarbij
jouw directe collega’s jou beoordelen. Wat had ik nou beter kunnen doen? Wie vertelt mij hoe ik
beter kan worden? Dat is de klant,
dat zijn je collega’s. Stimuleer ze
de scan in te vullen.
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WA A R B E N I K N O U H E L E M A A L M E E B E Z I G ?
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Vertrouwen is de basis

Waardering

Geen lijfstraffen, geen controles
en geen regels. Klinkt goed, toch?
Wij vertrouwen erop dat jij alles
doet wat menselijk kan om de
klant en je collega’s optimaal te
bedienen. Mocht in een uitzonderlijk geval een collega dit vertrouwen beschamen, dan spreek je diegene daar zelf op aan of bespreek
je het openlijk binnen jouw circle.
Mocht je het idee hebben dat het
bedrijf geschaad wordt, dan meldt
je dit aan het OT (Operationele
Team).

Waarom werk je? Voor je bonus
of een incentive? Wij denken bij
Youwe van niet. Wij geloven niet
in bonussen en investeren het
geld liever om een ‘Great Place
to Work’ te creëren voor iedereen. Wij denken dat mensen ook
werken voor waardering om wie
ze zijn en wat ze doen. Dus twijfel
niet om waardering te geven aan je
klant en je collega’s. Dan ga je het
waarschijnlijk ook terugkrijgen.
Dat is weer die verdraaide wederkerigheid.
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INTERVIEW

‘‘Als je de juiste
lijntjes weet uit
te gooien, kun
je een dreamteam samenstellen.’’
68

Babette Luitwieler (41)
Art Director sinds 2011
69

INTERVIEW

“Youwe is een bedrijf waar veel mogelijk is, als je een
voorstel zelf goed kunt beargumenteren. Dan gaat het
heel snel. Daar liggen de groeimogelijkheden, naast
de mooie creatieve basis waarover we binnen het bedrijf al beschikken. Je moet wel zelf leren hoe alles hier
werkt. Als je de juiste lijntjes weet uit te gooien, kun je
een dreamteam samen stellen. Alle knowhow zit hier.
Meestal is een internetbureau alleen heel technisch of
heel creatief, maar wij zijn een full service internetbureau. Ik zie dat we met Youwe naar een synergie
toegroeien waar beide kanten even goed vertegenwoordigd zijn. Dat is een hele krachtige formule.”
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Ad hoc

Samen

“Alles gaat hier heel snel bij
Youwe. Dat is soms goed, maar
soms ook weer niet. Een creatief
proces heeft wat meer tijd nodig.
Mensen reageren hier snel en ad
hoc. Soms iets te snel. Wat meer
zelfkritiek zou fijn zijn. Even een
stapje terug, de volgende dag
kijken en dan concluderen dat
het misschien wel beter kan. Niet
alle tijd is geld. De snelheid en
de manier van reageren is iets
waar je tegenop gewassen moet
zijn. Je krijgt kritiek, maar ook

“Het aspect samen vind ik heel
belangrijk. Dat je geïnspireerd
wordt door de plek waar je werkt.
Echt samenwerken, daarin zijn we
aan het groeien. Maar we zijn er
nog niet. Ik zie het zo: we zijn een
reis aan het maken van A tot Z en
we zijn nu ergens in het midden.
We moeten nog een paar haltes
nemen. Youwe is een mooie ruwe
diamant.”

complimenten. Je wordt niet met
satijnen handschoentjes door het
pand begeleid.”
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INTERVIEW

DNA

Mannen

“Typisch Youwe vind ik samen
een potje tafelvoetbal spelen
op kantoor. Er is een soort van
speelsheid. We zitten naast elkaar,
maar zijn continue ook virtueel
met hipchat verbonden met
elkaar. We voeden elkaar met
kennis. Dat vind ik heel erg leuk
aan werken hier. Je blijft heel erg
up-to-date. Vanuit verschillende
disciplines krijg je andere dingen
te zien. Ik zie uit naar het vervolg
van de reis, die we samen aan
het maken zijn. Ik zie het alleen

“Het is hier best wel georiënteerd
op mannen, terwijl het hier wel
vrouwvriendelijk is. Dat merk
je bij de uitjes die we met elkaar
doen. Zo gingen we laatst lasergamen. Dat is allemaal prima,
maar de volgende keer gaan we
met z’n allen met de voeten tussen
de visjes. Dat heb ik al voorgesteld
en dat gaat gebeuren hoor.”

maar mooier worden. Ik hoop
op een fantastische eindbestemming. Wat werknemers met het
handboek kunnen? Ze moeten het
doorlezen en zich realiseren dat
het belangrijk is dat je hier best
een tikkeltje eigenwijs mag zijn.
Je kunt hier een hoop bereiken,
als je assertief en communicatief
genoeg bent.”

72

73

B E I D E B E E N TJ E S O P D E G R O N D

Johannes 8:11.
‘Toen brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën een
vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten
haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester,
deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel
pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen
te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Dit zeiden ze om
hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden
aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger
op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij
zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die
als eerste een steen naar haar werpen.’
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6 . B E I D E B E E N TJ E S
OP DE GROND
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B E I D E B E E N TJ E S O P D E G R O N D

Niemand is zonder zonde, ook
jij en Youwe niet. Wie de schoen
past, trekke hem aan, dus wij stellen ons op deze plek kwetsbaar
op. Hier komt een lijst van zaken
waar Youwe niet in uitblinkt,
‘de sidderlijst’.
•

•

Youwe is niet goed in politieke consultancy projecten.
Tegen een KPMG kunnen we
het dus ook niet opnemen.

We zijn niet goed in continue kritisch zijn tegenover
elkaar. We gaan de ander
dan liever uit de weg.

•

We laten ons nog te vaak
intimideren door mensen die
harder schreeuwen dan wij
zelf doen.

•

We zijn niet goed in dingen
nog moeilijker maken dan ze
al zijn. Aan complexe zaken
verdien je meer geld, maar
wij zoeken het vaak in prag-

We zijn slecht in stoppen,
als we eenmaal onze zinnen
op iets gezet hebben, dan
kunnen we dit maar moeilijk
afbreken.
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•

•

We zijn nog te slecht in
‘nee’ verkopen.

•

We zijn vaak te optimistisch.
In planningen van realisatie.
In mensen aannemen. In [vul
zelf maar in]

matisme en eenvoud.
•

We zijn niet goed in politieke spelletjes. Omdat we de
waarheid zeggen. Waar het
op staat.

•

Wij worden makkelijk pootje
gehaakt door andere mensen
of bedrijven, omdat we niet
op onze rug liggen.

•

•

•

We zijn slecht in concurreren, omdat we liever samenwerken.
We zorgen te slecht voor onze
eigen website, social media,
noem het maar op.
Een ezel is vaak slimmer,
omdat die zich niet twee keer
aan dezelfde steen stoot. Wij
helaas maar al te vaak.

Zoals je ziet sparen we onszelf
niet. En dat brengt ons op het
volgende punt: alles is bespreekbaar. Niemand mag zich aangevallen voelen. Accepteer het
als je feedback begrijpt. Feedback
betekent dat mensen het in je zien
zitten, anders lieten ze je wel de
pestpokke krijgen.

Even wat PR
We geven zelf aan waar we minder goed in zijn. Dat wil niet zeggen
dat ook Youwe niet eens een keer
aan borstklopperij mag doen.

“Er zijn hier geen
heilige huisjes. Iedereen
mag elkaar ergens op
aanspreken.’’
Natuurlijk doen wij dat wel. Want
hoe nuchter wij ook in elkaar
zitten, ook Youwe heeft weleens
behoefte aan een schouerklopje.
Daarom lees je op de volgende pagina's wat onze klanten Schuberg
Philis en Omroep Max van de
samenwerking met Youwe vinden.
Ze zijn overwegend positief, hoewel we zelfs – typisch Youwe – geprobeerd hebben om een ontevreden klant aan het woord te laten.
Maar dat is bij het ter perse gaan
van dit handboek nog niet gelukt.
Niet iedereen wil altijd open zijn
over vervelende dingen.
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De Youwe
klant spreekt
Lotta Croiset van Uchelen - Schuberg Philis
Frank Mulder - Omroep MAX
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Lotta Croiset van Uchelen - Schuberg Philis

“Ik was vooral onder de indruk
van het innovatiebudget dat
Youwe direct vanaf het begin had
voorgesteld. Dat vond ik heel kenmerkend voor het bedrijf. Ze zijn
innovatief, maar ook praktisch
in- gesteld: 'Nog geen idee hoe we
dat moeten doen, maar we gaan
het wel gewoon doen'. Bij Youwe
durven ze in het diepe te springen. Bij Youwe heb ik een bonte
verzameling aan personen meegemaakt van crea-tief, impulsief
tot aan de degelijk- heid zelve. Dat
typeert Youwe.”

Communicatie
“Schuberg Philis en Youwe hebben elkaar goed leren kennen de
afgelopen tijd. Youwe staat open
voor hele nieuwe dingen en daarom past deze leverancier volgens
mij vanuit mijn perspectief bij
ons. Wij zijn geen multinational
en hebben bijvoorbeeld geen
afdeling inkoop die gaat mailen
of bellen met jullie. Je kunt ons
niet ongelukkiger maken dan met
een standaard SLA (Service Level
Agreement, red.) aan te komen en
niet gelukkiger door er flexibel
mee om te gaan; door mee te
denken in oplossingen.”

80

Die laatste procent

Structuur

“Wij komen graag een week
bivakkeren bij jullie, om te zorgen
dat in de week voor go live er
maximale samenwerking is. Ik
hoop dat Youwe dat kan waarderen. Onze filosofie is dat er net
zoveel werk zit in de laatste procent als de eerste 99 procent. Dat
kan nieuwe bedrijven afschrikken. Uiteindelijk probeer je samen
het beste in elkaar naar boven te
halen. Ik word er zelf vrolijk van
om mooie dingen te maken.
Ik vind het stoer dat Youwe daar

“Ik denk wel dat je kunt stellen
dat Youwe en Schuberg Philis anders denken over bepaalde zaken.
Wij zijn bijvoorbeeld gewend aan
hetzelfde contactpersoon, maar
dan is degene die jullie naar voren
schuiven soms weer iemand
anders. Dat leidt weleens tot verbazing van onze kant. Je moet als
bedrijf soms wel goed weten wie
je voor je hebt. Dan moet je niet
met een junior aan komen zetten.
Maar nu het allemaal achter de
rug is kan ik niet anders zeggen

ook zo instaat. Het gaat om die
ene procent, samen ervoor gaan.
Zo is Youwe ook.”

dan dat we een waanzinnig mooie
website hebben. Iedereen die ik
erover spreek vindt het helemaal
te gek. Youwe heeft hun belofte
waargemaakt.”
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Frank Mulder - Omroep MAX

“Wij wilden voor onze website
graag met open source werken,
om te voorkomen dat je vastzit
aan een leverancier. Youwe – toen
nog Drecomm – sprong eruit bij
een pitch met een goed en degelijk
voorstel, vooral wat betreft de
samenwerking en het projectmanagement. De ‘Scrum-methode’
past heel erg bij onze organisatie
omdat Omroep MAX een politiek
gevoelige organisatie is. Op korte
termijn komen we met spraakmakende websites en op de lange
termijn moet je vaak bijsturen.
Wij hebben ons laten overtuigen
dat de Scrum-methode hiervoor
geschikt is en dat is in de praktijk
wel uitgekomen.”
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In control
“De samenwerking bevalt heel
erg goed. Elke ochtend hebben
we met Youwe even tien minuten
contact met elkaar via Skype om
eventueel bij te sturen en focus
aan te brengen. Wij werken met
tweewekelijkse opleveringen, dus
zetten we doelstellingen voor elke
twee weken. Als er een verandering is op korte termijn, omdat
‘er iets aan de hand is in omroepland’ meld ik dat. Dan kun je dat
met hele team van Youwe goed
bespreken. Door de communicatie
en het flexibele systeem houdt
onze organisatie voeling met het
tempo en de oplevering. Met de
JIRA-software weet je continue wat
de status is van een project of een
onderdeel daarvan. Je houdt goed
overzicht, ook over de gemaakte
uren. Wij blijven zelf altijd in
control.”

Open source
“Ik ben zeer positief over de
samenwerking. We hadden in het
verleden toch vaak wat wilde en
moeilijke situaties met leveranciers. Bij ons ligt de lat hoog en
dankzij de goede samenwerking
houden we het samen goed onder
controle. Ik heb een hoge dunk
van de meeste mensen bij Youwe.
Iedereen heeft zijn eigen niveau
en ik heb een hoge pet van de
architectuur en het projectmanagement. In het DNA van
Youwe zit het werken met
open source. Wij hebben veel
maatwerk nodig. Het is dan
soms een valkuil om in TYPO3
maatwerk te bouwen. Het enige
wat ik me dan weleens afvraag:
is dat nog wel efficiënt of ben je
dan als klant beter af met een
framework?”
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Bijschakelen
Ermee gaan bemoeien (iemand bijschakelen: zorgen dat iemand
anders er zich mee gaat bemoeien).
Camelcase
Het schrijven van woorden met hoofdletters in het woord, zoals
Youwe.
Dingetje
Eigenlijk iets heel erg belangrijks wat we graag even willen
parkeren.
Dat hebben we wel liggen
Maatwerk te goedkoop aan nieuwe klant verkopen.
Fractureren
De klant pootje aannaaien.
Gelukkig hebben we de backups nog
Geen backup.
Henk
Als Henk met je ontwerp overweg kan dan is je ontwerp goed.
Hey Pik
Amsterdams voor "Goedendag".
Hou ‘m nat
Succes!
Ik kan niet inloggen
Te lui om even zelf te kijken.
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Ik ben in baklaaf
In overleg (conclaaf) met iemand zijn.
Kijk maar op confluence
Ik weet niet waar het staat maar daar moet het vast te vinden
zijn.
Knuffelen met de broek omlaag
Een actie om de lucht te klaren of om iets te vieren.
Maestro =
Groet.
Oppimpen
Zorgen dat het er retegoed uit ziet.
Plasje erover doen
Staat voor een project met teveel compromissen.
Met de ballen op het hakblok
Niet voor de gemakkelijke weg kiezen.
Noob
Onervaren. Beginner.
Oplijnen
Gewoon zorgen dat je het ff regelt.
Opschalen
Meer mensen/mensen met meer expertise bijschakelen (zie
bijschakelen).
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Of je je giecheltje kunt houden
Eufemistisch voor bek dicht.
Pretpijpie
Biertje tijdens de vrijmibo.
Rinus Supertinus
De beste speler van het team.
Salarisdelinquent
Een collega veroordeeld tot het
ontvangen van salaris bij Youwe.
Slecht nieuws gesprek
Gesprek met klant over uren,
budget en andere zaken.
Septisch
Negatief in iets staan, ook wel
sceptisch genoemd.
Schiet maar een JIRA ticket in
Ik kan het voor je oppakken als ik eraan toe kom.
Snuffelgesprek
Kennismakingsgesprek.
Stond dat niet in Alfresco? =
Dat hebben we niet meer (Alfresco
is het oude archiefsysteem)
- Ook: Even een Alfrescootje doen:
Alles (per ongeluk dan wel expres) verwijderen.
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- Opslaan in Alfresco: Verplaatsen
naar de digitale prullenbak.
- Die harddisks kunnen nog niet weg, daar staat de backup
van Alfresco op: Kan allang weg, maar niemand durft/wil
dat doen.
Standaard klant
Alles willen, maar... geen budget.
Subprocesje
Iemand die zich er ook nog even mee wil bemoeien,
maar niets toe te voegen heeft.
Suri?
Zullen we Surinaamse broodjes gaan eten?
The War Room
Grote rechthoekige vergaderruimte op de 4e verdieping te
Rotterdam met enorme tafels, tevens de ruimte waar alle
beslissingen genomen worden over de huisstijl.
Twee konijnen in één schot
Twee vliegen in één klap.
Veroordelingsgesprek
360 graden beoordeling.
Verplassen
Wedstrijdje van haantjes.
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Dat is net me baas. Hij hep geen hart en ze klauwe
staan verkeerd
– Mijn baas is een klojo.
De pestpokke krijgen
– Je kan de rambam krijgen.
Donderstraal een end op hier
– Ga eens weg hier.
Die is weer op z’n geboortegewicht
– Overleden.
Er zijn meerdere wegen naar Kralingen
– Er zijn meerdere manieren om je doel te bereiken.
Gooi er een kwartje in er komt voor 5 kwartier
herrie uit
– Die blijft maar praten.
Je hebt er niet eens een paar meter straat bij moeten
nemen
– Extra werk moeten zoeken.
(geld nodig, verwijzing naar prostitutie).
Ik duik onder de poolkappen
– Ik verberg me even.
Ik ret ut niet, maar ga me aige `t leplazerus werruke
– Hard werken.
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Ik hep sjans
– Ik ben aantrekkelijk.
Kakken zonder douwen
– Het gaat gemakkelijk.
Kat in ’t bakkie
– Komt voor elkaar.
Met kop en schotel boven de rest uitsteken
– Met kop en schouders boven de rest uitsteken.
Mot je een dreun of mot je een zwieper?
– Iemand een klap geven.
Niet te hakkuh vinden
– Als je iets niks vindt.
Tering jantje [krachtterm]
– Klerezooi.
Op se vessie spuuge
– Iemand ergens op aanspreken.
Zo oud als de weg naar Kralingen
– Zo oud als de weg naar Rome.
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“Ik
word
door
jou”
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SAMENWERKEN

Hans Groeneboer, auteur van o.a.
‘Dynamiek in verbinding’ en ‘Als jij en
ik wij worden’. Managementtrainer bij
bedrijven en contextueel therapeut.
Groeneboer schrijft speciaal voor dit
Open Boek een visie op samenwerken.
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Samenwerken
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In de praktijk blijkt samenwerken
moeilijk en een grote uitdaging.
Een eerste reactie op deze moeite
is vaak dat de leidinggevende in
de macht van hun hiërarchische
positie vluchten en niet de kracht
van de samenwerking zoeken.
Deze onmacht in de samenwerking kost het bedrijfsleven naar ik
schat miljarden euro’s per dag.
We zijn met z’n allen wel bewust
van het feit dat samenwerken
effectief en noodzakelijk is om
samen tot goede prestaties te

het samen meer gaat opleveren.
In een recente training vertelde
een managementteam dat als ze
onder druk komen te staan, ze
toch allemaal hun eigen weg zoeken. Vervolgens sturen ze allemaal
op hun eigen wijze de teams aan,
waardoor er chaos in de organisatie ontstaat. We weten dat dit
niet effectief is en toch is dit wat
iedere keer gebeurt.
Het succes van samenwerken is
in grote mate afhankelijk van het
vermogen om te kunnen vertrouwen. Vertrouwen dat in de samen-

komen. Toch is samenwerken
niet gemakkelijk en niet vanzelfsprekend, omdat alle partners
ogenschijnlijk een deel van hun
persoonlijke autonomie moeten
opgeven in het vertrouwen dat

werking alle partijen op een hoger
plan komen. Dat is de kracht van
wederkerigheid! Martin Buber
(1878-1965), een vooraanstaande
filosoof uit de vorige eeuw schreef
hierover baanbrekend werk.

“Ik word door jou” en “geen autonomie zonder ontmoeting” zijn
belangrijke stellingen van hem die
nu nog actueel zijn.

Verschillen Omarmen
Bewust zijn dat we altijd een
ander nodig hebben, om onszelf
te kunnen zijn, helpt ons de
uitdaging van de samenwerking
steeds weer aan te gaan. Een wit
voorwerp met een witte muur op
de achtergrond zal op afstand niet
zichtbaar zijn. Pas als de achtergrond rood is komt het witte
voorwerp tot zijn recht. Samenwerken is leren om verschillen
te benutten en niet te bestrijden.
“Wat interessant dat jij zo anders
bent dan ik,” is wat je kunt leren

om tegen elkaar te zeggen.
Samen met anderen een hoger
doel bereiken is het uitgangspunt
in een samenwerking. Eigen verantwoordelijkheid speelt hierbij
een grote rol. Niet alleen het psychologisch vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen dragen
is daarbij van belang, maar ook
de bereidheid om anderen mee te
nemen in het succes en verantwoordelijkheden te delegeren, zodat ook anderen tot zelfvalidatie
kunnen komen. Een vermogen
dat met kwetsbaarheid te maken
heeft, de kracht om niet alleen
te geven, maar ook te kunnen
ontvangen. Ik heb de ander nodig
en de ander heeft mij nodig.
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Macht
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Te vaak proberen leidinggevenden vanuit hiërarchische
machtsposities een organisatie te
besturen. Een manier die hoort
bij het verleden en waarbij we
inmiddels geleerd moeten hebben
dat dit niet leidt tot een succesvolle organisatie. Interessant is om
macht te vertalen naar invloed
van personen.
Samen kun je grote invloed hebben en dus ook de kracht van de
samenwerking ontdekken. De weg
naar samenwerken is ook een weg

Een mooi Joods spreekwoord
zegt; als je niet weet waar je
vandaan komt, weet je ook niet
waar je naartoe moet gaan. Ieder
navigatiesysteem vraagt eerst of je
de huidige locatie als vertrekpunt
wilt gebruiken. Dat zou in onze
samenwerkingsvraagstukken
wel eens een grote eyeopener
kunnen zijn! Bewust worden van
de invloed van het hiërarchische
denken, kan ons helpen nieuwe
denkstructuren te ontwikkelen
in gelijkwaardigheid en eigen
verantwoordelijkheid.

naar kwetsbaar worden. Je kunt
niet in je eentje dat hogere doel
bereiken.

Hans Groeneboer
www.hansgroeneboer.nl
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