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Introductie
Als Tribers weten we dat teams pas echt gaan presteren als ze in verbinding staan met elkaar, in
verbinding staan met een leider, en in verbinding staan met een gezamenlijk doel.
Maar hoe houd je die verbinding in stand als je niet meer met elkaar aan een bureau zit, niet meer
bij dezelfde koffieautomaat staat en een gezamenlijke lunch niet vanzelfsprekend is. Ook een
gesprek opvangen van je buurman is er niet meer bij.
Het online werken vraagt veel van teams en leiders. Om erachter te komen hoe verschillende
organisaties hiermee omgaan hebben we het Tribers Thuiswerk onderzoek gelanceerd.
We waren benieuwd hoe managers omgaan met deze nieuwe realiteit. Welke initiatieven zijn er
opgestart? Wat werkt goed? Welke uitdagingen zijn er nog? Wat kunnen we van elkaar leren.
In dit rapport delen we onze eerste inzichten.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Melvin van Drimmelen
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Hoe zag het Agile werken eruit voordat iedereen ging
thuiswerken?

Bij bijna de helft van de deelnemende organisaties is er sprake van een geintegreerde
samenwerking tussen business en IT. Toch is bij minder dan 40% van de deelnemers sprake van
multi disciplinaire ontwikkelteams.
Daarnaast is er nog wel vooruitgang te boeken met afdeling overstijgende doelen, budget
verantwoordelijkheid bij teams en ook meer focus op klantwaarde in plaats van kosten. Veel
respondenten waren nog afhankelijk van roadmaps op basis van jaarbudgetten. Juist op dit vlak
zien we kansen voor organisaties om slimmer in te spelen op de veranderingen. Lean Portfolio
Management kan hierbij helpen. Lees hier meer over in ons blog
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Welke afdelingen werken er volgens Agile principes?

We zien dat Agile toch nog steeds een IT feestje is. De meeste bedrijven hebbe eenn IT afdeling die
volgens de Agile principes werkt. Kanttekening: de deelnemers van het onderzoek kwamen ook
vooral uit die groep, wat kan bijdragen aan een een eenzijdige blik op de organisatie. We zien met
name dat de ondersteunende afdelingen zoals HR en Finance achterblijven. Hoe kunnen zij een
meer sturende rol pakken in het geheel. Bijvoorbeeld op het begied van budgeteren en team en
afdelingsoverstijgende doelstellingen. Hoe kun je op een agile manier belonen. Lees onze eerdere
inzichten over HR in Agile teams in ons Blog.
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Welke tools zijn organisaties gaan gebruiken om op een
goede manier samen te werken vanuit huis?

Tweederde van de respondenten gebruikt Microsoft Office (Teams). 33,3% van de respondenten
gebruikt Skype voor bedrijven. Al horen we ook veel nieuwe namen voor conference calls: Jitsi,
Webex, Bluejeans, Whereby, Signal. Daarnaast wordt er ook veel gebeld, gewhatsappt, gefacetimed
en gebruik gemaakt van Google Hangout.
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Welke online contactmomenten hebben jullie opgezet?

Iedereen is natuurlijk online meetings begonnen met zijn eigen team, een logische stap. Maar
gebleken is dat het daarnaast ook nodig was om flexibeler te worden in het spontane contact: 82
procent heeft nu ook ad-hoc overlegmomenten via video calls, email of bellen.
Daarnaast is het grootste gedeelte ook gestart met online standups met het management team.
Een kleinere groep heeft de sprint planning uitgebreid met PO en Stakeholders om in verbiniding te
blijven. Daarnaast hebben een aantal organisaties ook al een Online PI event georganiseerd. Net
als wijzelf. Hoe we dat hebben gedaan lees je in ons Blog. Hier lees je ook de uitkomsten van onze
eerste Tribe Talk over het organiseren van Online PI events.
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Zijn er nog meer type contactmomenten die jullie hebben
opgezet om in verbinding te blijven?

Op de vraag of er nog meer type contactmomenten waren is een duidelijke tweedeling te zien. ⅓
de van de respondenten pleit voor het inbouwen van koffiemomenten om de sociale cohesie en
office life zoveel mogelijk te waarborgen. Leuke initiatieven die eruit springen zijn vloggen over je
thuiswerkplek , de vrijdagmiddag kahoot(quiz) of het uitndoigen van een zanger voor je online
vrijmibo.
Anderzijds neemt de helft van de correspondenten de Agile ceremonies ook goed mee in de
contactmomenten. Zo worden niet alleen de dagelijkse standups,, scrum meetings online gedaan
maar ook een dagafsluiting, weekafsluiting, Tactical meetings, en virtuele Obeya sessies online
gedaan.
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Hoe geef je nu leiding aan alle teams?

Ook leidinggeven is totaal anders geworden. Het merendeel van de respondenten ziet in dat
flexibiliteit rondom de nieuwe situatie niet alleen belangrijk was aan het begin van deze periode
toen er in rap tempo verandering in de werksituatie doorgevoerd moest worden. Maar dat vooral
ook het volhouden van flexibiliteit en optimaliseren van oplossingen belangrijk is. Op de
achtergrond aanspreekbaar zijn en blijven en het weghalen van impediments voor de teams in deze
nieuwe online setting zijn belangrijke focuspunten voor managers.
Qua leiderschap geeft de helft van de respondenten ook aan dat het herhalen en aanwijzen van de
nieuwe werkwijzen belangrijk is om de nieuwe gewoonten in het systeem te krijgen van alle teams.
Maar misschien nog belangrijker, dat het doen van motiverende updates en het vieren van
successen ook bijdragen aan de focus van de teams en goed benadrukken waar het allemaal om te
doen is – iets wat meer uit zicht is, dan normaal.
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Heb je nog andere dingen ingericht om leiding te geven
aan de teams?
“Iedere dag ga ik virtueel langs bij andere teams door aan te
sluiten bij hun meeting. Ik ben altijd bereikbaar en probeer
gestructureerd maar regelmatig updates te geven. Daarnaast
promoot ik 'koffie-momenten' en sociale online events.”

Qua leidinggeven is het voor alle respondenten even schakelen in deze nieuwe setting. De meeste
respondenten geven blijk dat er meer geplande en ongeplande contactmomenten zijn dan
voorheen, en dat er meer 1 op 1 ad hoc overleg is. De vraag is of dit op de lange termijn wel
bijdraagt. Een dag online vergaderen wordt als zwaarder ervaren dan een dag vergaderen op
kantoor.
Het is extra moeilijk om overzicht te houden wat er speelt omdat teams onzichtbaarder zijn
geworden. Daarom zijn afspraken en agile ceremonies extra belangrijk. Dit is dan ook een van de
grootste onderliggende uitdagingen van nu.
Communicatie moet nog veel meer worden ingepland. Niet alleen binnen afdelingen gebeurt dit,
maar ook tussen afdelingen.
Dit zijn de opvallendste best practices die we zagen in de antwoorden:
●
●

●

Organiseer regelmatig een virtueel inloopuurtje. Het is belangrijk om bereikbaar te zijn voor
je teams en via een inloopuurtje ben je op een toegankelijke manier bereikbaar
Deel op een persoonlijke manier successen en ook mogelijke problemen. Zo laat je zien dat
je betrokken bent bij alles wat er op de werkvloer gebeurt. Het toevoegen van een foto of
video stimuleert de verbinding tussen jou en je teams.
Deel en bespreek met regelmaat je visie en doelen. Ondanks dat iedereen nu op afstand
werkt blijf het raadzaam om focus te houden op de dingen die belangrijk voor je organisatie
zijn.
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Hoe wordt de output vanuit de teams nu op
afstand naar je teruggekoppeld?

De helft van de respondenten checkt output vanuit de teams via digitale updates via JIRA. De sprint
demo’s en reviews worden nu online gedaan. Wat dat betreft verandert er niet zoveel vergeleken
met het agile werken voordat iedereen ging thuiswerken.
Wat wel anders is, is dat er iets meer persoonlijke gesprekken met de PO worden ingebouwd en dat
de communicatie vanuit de PO naar stakeholders ook iets is geïntensiveerd.
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Wat zie je de komende tijd als grootste uitdaging wat
betreft agile werken?
“Thuiswerken met juiste tooling bevalt super. Als we weer naar
kantoor komen wordt fysieke aanwezigheid de grootste
uitdaging”

De grootste uitdaging van de komende tijd is tweeledig. Allereerst is er het sociale aspect – de
invloed van het thuiswerken op de samenwerking. Respondenten geven aan dat er minder
persoonlijk contact is, en dat het teamgevoel en samenhang van de teams minder is dan voorheen.
We moeten nog meer ons best doen om de communicatie op gang te houden. Dat heeft ook
invloed op de effectiviteit van meetings en de focus en motivatie.
Om de afstand te compenseren is de eerste reactie daarom ook om meer contact in te bouwen,
gepland maar ook ongepland. Dit verhoogd de meeting druk voor mensen: de andere grootste
uitdaging van deze tijd. Meer ad hoc contact en het zoeken naar controle kan snel doorslaan in
micro-managen eneen overkill aan calls. Juist nu is het moment voor managers om de Agile
principes te omarmen. Geef mensen het vertrouwen en ondersteuning die ze nodig hebben en
vertrouw erop dat ze de klus klaren.
De belangrijkste rol voor managers in deze tijd is het weghalen van impediments van de teams en
de teamoverstijgende doelen en zo veel mogelijk successen benadrukken en delen. En daar zijn
goede tools voor nodig, die iedereen begrijpt. Een helpende hand en het herhalen van nieuwe
werkwijzen en het optimaliseren daarvan, zijn daarom erg belangrijk. De verdere optimalisatie is nu
erg belangrijk omdat we de komende tijd nog langer deze werkwijzen moeten volhouden.
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Wat is volgens jou de belangrijkste factor om op afstand
goede resultaten te blijven behalen?
“Blijf aandacht houden voor de menselijke maat/interactie. Zorg
voor een lach tijdens videobellen, toon eens echte interesse.
Mensen ervaren thuiswerken als echt intensief, veel focus op
aaneengesloten calls. Humor doet wonderen.”
Los van de valkuil voor het micromanagen is interpersoonlijke communicatie natuurlijk wel
belangrijk voor cohesie en het behalen van goede resultaten. Zorg dus voor structuur in de
contactmomenten met ruimte voor persoonlijke input om de moraal hoog te houden, maar aan het
eind van elke meeting een duidelijke samenvatting wie wat doet en wanneer het af moet. Even
langs iemand bureau lopen om te dubbelchecken is er nu niet bij en nabellen kan ook invloed
hebben op iemands concentratie.
Thuiswerken is voor veel mensen sowieso al een uitdaging blijkt uit de antwoorden van onze
respondenten. Focus, ontspanning en rust inbouwen is voor de output van iedere thuiswerker
belangrijk en als manager is het belangrijk daar een goed voorbeeld voor te geven door tijdens
meetings gezamenlijk de haalbaarheid van een planning te bekijken en daar een rustige en
positieve instelling bij te hebben.
Verder is het belangrijk om transparant over de status van verschillende projecten te zijn. De stip
aan de horizon is voor veel bedrijven een grotere uitdaging dan ooit, maar kan juist ook een grote
motivator zijn. Een challenge die je met je team wilt winnen.
Daarbij zijn ‘positief blijven’ in combinatie met ‘iets meer persoonlijke aandacht dan normaal’ en
‘goed vertrouwen in elkaar’ de belangrijkste genoemde factoren om goede resultaten te blijven
behalen met je team.
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De 4 belangrijkste inzichten

Tip 1: Sociaal contact
Waarborg sociaal contact in
deze periode. Plan
koffiemomentjes en
informele momenten in om
in verbinding met elkaar te
blijven.

Tip 3: Maak afspraken
Afspraken en agile
ceremonies zijn nu nog
belangrijker dan eerst. Dit
zijn de momenten om met
elkaar focus te houden op je
doelen.

Tip 2: Communicatie
Alles valt of staat met
duidelijke communicatie.
Een verschil van
interpretatie kan erg
verstorend werken. Deel de
afspraken en acties na
afloop van je online meeting.

Tip 4: Juiste tooling
Bespreek de wensen van de
teams om tot de juiste
tooling te komen. Deze zijn
erg bepalend voor een
goede samenwerking in
tijden van online werken.
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