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‘Samen
werken we
aan duurzame
innovatie’
beeld/ NIMAX Photography
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/Ordina CEO Jo Maes

Nieuwe technologie kan
bedrijfsmodellen duurzaam verbeteren
of radicaal veranderen. Maar hoe breng
je innovatie in het hart van je bedrijf?
CEO Jo Maes van Ordina over High
performance teams en het belang
van teamwork voor het creëren van
innovatiekracht.
Hoe heeft u de markt en de vragen van
uw opdrachtgevers zien veranderen sinds
uw start bij Ordina, zeven jaar geleden?
‘Technologie is centraal komen te staan
bij onze klanten. In veel industrieën is
IT geëvolueerd van een kostenpost naar
een strategisch middel in de portefeuille
van de Chief Digital Officer. Deze mensen
zien de mogelijkheden van technologie,
kennen hun business goed en zijn echte
change managers. Ze staan voor een
complexe taak: de winkel niet alleen
verbouwen, maar volledig transformeren
terwijl deze open is. Onze klanten willen
daarom werken met een partner die niet
alleen meedoet, maar zelf ook verantwoordelijkheid neemt.’
In hoeverre is Ordina zelf getransformeerd? ‘Een belangrijk deel van onze
business bestond uit het aannemen van
projecten die aan ons uitbesteed werden
en IT-systemen die beheerd moesten
worden. Die vraag droogt op, omdat IT
op een andere manier wordt ingekocht.
Als het strategisch wordt, willen klanten

het niet meer uitbesteden, maar dichtbij
zich hebben. Ze gaan IT insourcen in
plaats van outsourcen. ‘Het insourcen
in combinatie met het nemen van verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat veel
van onze klanten kiezen voor samenwerking met onze High performance
teams: multidisciplinaire, op elkaar
ingespeelde teams die bij en samen met
onze klanten werken aan een opdracht.
Ze worden zo samengesteld en voorbereid op de opdracht dat ze een steile
leercurve laten zien en snel effectief
zijn. We hebben nu meer dan zestig van
deze teams werken die uit vijf tot acht
mensen bestaan.’
Heeft Ordina een ander type IT’ers
nodig? ‘Ik vroeg laatst aan een zaal
met honderdvijftig Ordinezen: Wie van
jullie vindt zichzelf een IT’er? Zestig
procent van de vingers ging omhoog.
Zeven jaar geleden was dat nog negentig procent geweest. De job is volledig
veranderd.
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‘Veel organisaties hebben innovatie als
een satelliet buiten of naast het bedrijf
draaien, met het idee: als het een succes
is, gaan we het invoeren. Dat kan, maar
het geeft niet de continue versnelling en
digitalisering die je wenst.’

Je moet systemen niet meer simpelweg
in de lucht houden, je moet de dingen
veranderen. Daarvoor heb je mensen
nodig die pro-actief denken. En je gaat
van een cultuur van “als het draait, blijf
er dan vooral vanaf want dan is het goed”
naar een cultuur van “wat kunnen we
morgen verbeteren”.
‘Als je in een High performance team
goed wilt meedraaien, moet je de business
van de klanten begrijpen en je werk daarop
afstemmen, agile zijn. Wij noemen dat
een T-shaped profiel. We zoeken hybride
talenten, mensen met een duidelijk
IT-specialisme die tegelijkertijd de taal
spreken van experts uit andere disciplines.’
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen
voor bedrijven en organisaties?
‘Digitalisering is een constante factor
in elke onderneming. We snappen met
zijn allen wat de mogelijkheden zijn van
technologie. Niemand hoeft ons uit te
leggen wat blockchain is, augmented
reality of artificial intelligence. We hebben
ermee geëxperimenteerd in proeftuinen
en weten wat de toegevoegde waarde is.
En nu? Hoe gaan we ermee om?

Kunt u een voorbeeld geven? ‘Banken
creëren een nieuw label, geven het een
naam eindigend op “direct” en dat runnen
ze naast hun klassieke banklabel: heel
agile, met minimale overhead. Het label
is de computer en de computer is het
label, daar komt het op neer. De vraag is:
hoe ga je het grote bedrijf dat ernaast
staat, transformeren? Er zijn organisaties
die de koe bij de horens vatten: zij noemen
zichzelf een IT-bedrijf. Ze hebben geen
afdeling agile of innovatie: ze zijn het
zelf. Zo zal elk bedrijf zijn eigen strategie
moeten vinden.’
Hoe haakt Ordina in op deze ontwikkelingen? ‘Hoe mobiliseer je innovatie
kracht om structureel vernieuwing te
realiseren? Dat is de grote vraag waar
veel organisaties mee worstelen en daar
hebben wij onze strategie op ingericht:
technologie ontwikkelen die mensen
vooruithelpt. We hebben vijf businessthema’s gekozen, waarvan de High
performance teams er één zijn. De overige
vier zijn: Intelligente datagedreven
organisaties, Digitale acceleratie,
Business platforms en Security & privacy.
‘Innovatie draait om snelheid en wendbaarheid: kort-cyclisch, doelgericht
werken in teams met hoge transparantie
op de voortgang. Daar komen onze High
performance teams in beeld. Zij helpen
organisaties om versnelling te brengen in
het transformatieproces. Samen brengen
we duurzame innovatie tot stand.’

/ordina Ceo Jo Maes
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1973
ordina groeide sinds
de oprichting in 1973
uit tot de grootste,
onafhankelijke iCtdienstverlener in
de Benelux met circa
2.700 medewerkers.
Het hoofdkantoor staat
in nieuwegein.

344
mIlJOen

In 2016 behaalde
ordina een omzet van
344 miljoen euro.

over Jo MaeS
Jo maes studeerde in 1991
af als civiel ingenieur aan de
vrije Universiteit Brussel.
In 2011 werd hij Chief
Operational Officer
bij Ordina België. In 2014
volgde zijn benoeming tot
CeO van Ordina in België en
de Benelux en sinds 2017 is
hij CeO van heel Ordina, dus
inclusief nederland.

Wat maakt een High performance team
‘high performant’? ‘Het antwoord zal je
misschien verrassen: High performance
teams zijn met zijn allen onderweg
naar high performance. Het is echter
een principieel uitgangspunt dat ze dat
nooit bereiken, omdat de verbetering
continu is. Een belangrijke mindset in
elk High Performance Team is dat ze er
nog niet zijn.’
Hoe meet je de effectiviteit van een
High performance team? ‘De High
performance teams worden gestuurd
door een gewogen dashboard met harde
kpi’s, bedrijfsdoelstellingen en zachte kpi’s.
Hoe zorg je dat mensen die willen sturen
op kpi’s en mijlpalen, niet het gevoel
hebben dat ze aan een stuur draaien waar
geen wagen onder zit? Inzage geven in
de productiviteit, in opgeleverd werk
en toch de agility erin houden, dat is de
uitdaging.’
Hoe kijkt u naar Ordina als werkgever?
Wat wilt u uw medewerkers bieden?
‘Ordina is een lokale speler. We staan
dichtbij onze klanten en beschikken over
zeer brede technologische expertise. We
weten wat er nodig is bij onze klanten en
waar we waarde kunnen toevoegen. Soms
is dat de expertise van een specialist,
soms ga je in een High performance
team aan een project samenwerken: in
een multidisciplinair team waarin je van
elkaar kunt leren en groeien. En soms
ga je, voordat je aan een team begint te
bouwen, innovaties testen op de bleeding
edge van technologie. Net als de bedrijven
waarvoor je werkt, sta je bij ons nooit stil
in je ontwikkeling.’

/Case: Pega-platform
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de wereld
kiJkt toe
Hoe

de
rabobank
ontwikkelt
beeld/ Shutterstock
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/Rabobank

Miljoenen particulieren en honderdduizenden
zakelijke klanten rekenen dagelijks op de
diensten van de Rabobank. De bank had
behoefte aan een flexibel digitaal proces voor
zakelijke financieringen. Met de ontwikkeling
op het Pega-platform loopt de Rabobank
voorop in de wereld. Drie teams van Ordina
bouwen vanuit Groningen mee aan een
klantgerichte oplossing.
Het is een gezichtsbepalend gebouw
in Utrecht: de glazen ‘verrekijker’ van
de Rabobank. Sinds 2011 bepaalt
dit bestuurscentrum van Rabobank
Nederland het silhouet van Utrecht. Met
hun 105 meter hoogte zijn de twee met
elkaar verbonden Rabo-torens maar
zeven meter lager dan de Dom, het hoogste
punt van de stad. Het interieur van het
kantoorpand heeft het karakter van een
stad, met een Plaza, een Grote Markt, en
daaromheen veel ‘buurten’ waar mensen
kunnen overleggen, samenwerken, maar
ook in stilte kunnen werken.
Wanden vol met gele en roze post-its
zijn getuigen van de scrum-methodiek
bij Rabobank ICT. Rabobank heeft in
Nederland ruim 6,7 miljoen particuliere
klanten en 800.000 zakelijke klanten.
Internationaal heeft de bank ook nog
zo’n 10 miljoen afnemers in 40 landen.
Jules Braat, Delivery Manager bij Rabobank
ICT, houdt zich specifiek bezig met toepassingen voor de zakelijke klanten van
de bank. Zijn afdeling, Lending Enterprise,
verzorgt applicaties voor zakelijke
financieringen. Braat neemt ons mee
terug naar 2005. De Rabobank werkte

– net als de meeste banken – nog met
een gedecentraliseerde applicatie om
kantoren te ondersteunen bij de verkoop
van zakelijke leningen.

Klantbeleving verbeteren

Het was tijd om in te spelen op de wens
van zakelijke klanten om een financiering
zelf op internet te kunnen regelen; eenvoudig, efficiënt, zonder daarvoor naar
de bank te hoeven gaan. De Rabobank
wilde de klantbeleving verbeteren. Dat
betekende digitalisering van de front-end
en het afbreken van afdelingssilo’s.
‘Met de traditionele software zaten we
in een soort keurslijf’, vertelt Braat. ‘Voor
iedere casus moesten precies dezelfde
stappen worden doorlopen. Dat strookte
niet echt met het zakelijk financieringsproces, dat veel verschillende paden kent.’
In het proces van financieringsaanvragen
wil je stappen kunnen overslaan, of sneller kunnen doorlopen, al naar gelang de
situatie, legt hij uit. ‘We hebben uiteindelijk Pega-software gekozen voor de
vernieuwing van het zakelijk financieringsproces, omdat die tool gericht is op
ondersteuning van case-management.’

/Case: Pega-platform

‘Je moet elkaar af
en toe in de ogen
kunnen kijken’
Rabobank was op dat moment niet de
enige organisatie die IT-vernieuwingen
wilde doorvoeren. Er was een schaarste
aan resources, schetst Braat. ‘We hebben bekeken hoe we dat goed konden
sourcen, ook met partijen buiten de
Randstad en buiten Nederland.’
Ordina, preferred supplier van de
Rabobank, wilde graag helpen om in te
spelen op de vraag, vertelt Hillebrand
Meijer, business-unit manager van
RulesMatter!, een unit van Ordina met
Pega-specialisten. Hij stelde voor om
een heel team vanuit de Ordina-locatie
in Groningen te laten werken. Hij mocht
van de Rabobank een High performance
team samenstellen, dat in juni 2016 aan
de slag ging. Dat bleek goed te werken,
waarna er in 2017 nog twee teams van
Ordina bij kwamen.
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Om de partijen even aan elkaar te laten
wennen is het vooral bij de start van
het project belangrijk dat je één of
twee sprints fysiek samen doet, stelt
Braat. ‘Dat zorgt ervoor dat je daarna
makkelijker even de telefoon pakt of
de videoverbinding aanzet.’ Daarnaast
heeft scrummen vele verschijnings
vormen, waarbij de Rabobank in de ogen
van Braat overigens dicht bij de bron
blijft. ‘Het was ook goed om onze scrumaanpak af te stemmen met de teams in
Groningen.’

Vertrouwen en respect

Dan is er ook nog het aspect van de organisatiecultuur. ‘Bij de Rabobank heerst
een consensusmodel, waarin we veel
met elkaar afstemmen’, zegt Braat. ‘Dat
is niet per se de meest resultaatgerichte
cultuur.’ Meijer herkent dat wel:‘Rabobank
is inderdaad een organisatie die er
belang aan hecht dat mensen het eens
zijn met wat er gebeurt. Dat betekent
dat je als team soms een extra controleslag moet maken om zeker te weten dat
iedereen zich ergens in kan vinden.’
Een relatiegerichte organisatie als de
Rabobank kan de Ordina-mensen in
Groningen daarom nog wel eens als
‘hoekig’ ervaren, stelt Braat. ‘Het “willen
‘Near site’-werkwijze
‘We wilden in een ideale wereld eigenlijk leveren” is inderdaad wat ons kenmerkt’,
reageert Meijer. ‘We willen kwaliteit
alle mensen in de teams bij wijze van
bieden; het goed doen. Dat kan soms
spreken kunnen zien, ruiken en voelen,
een tikje eigenwijs overkomen. Zo goed
en de software die ze leveren kunmogelijk de oplossing bouwen, output
nen oppakken’, zegt Braat. ‘Maar bij de
leveren – daar hebben we de mensen in
groei die we doormaakten, was dat niet
de teams op uitgezocht.’
haalbaar. Daarom kozen we voor een
‘En ze laten ook hun autonomie zien’,
“near site”-werkwijze.’ De lead architect
en de business-analisten van Ordina zijn vult Braat aan. ‘Ik snap dat model wel.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook de
minimaal één dag in de week in Utrecht.
instelling hebt: het is míjn team en ik zal
Andersom zijn mensen met key-rollen
van Rabobank ook geregeld in Groningen. zorgen dat we leveren. Ik waardeer ook
hoe Hillebrand met zijn teams omgaat.
‘Dat is een randvoorwaarde’, zegt Meijer.
Hij doet er alles aan om de beste teams
‘Je moet elkaar af en toe in de ogen kunte leveren en te behouden.’
nen kijken.’

/Rabobank
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‘We willen
kwaliteit
bieden. Dat
kan een tikje
eigenwijs
overkomen’
Het draait in de relatie tussen opdrachtgever en leverancier om vertrouwen en
respect, meent Meijer van Ordina. ‘Het
is belangrijk dat je elkaar serieus neemt
en goed naar elkaar luistert. Als er zich
iets voordoet kan ik Jules altijd bellen.
Dan weet ik dat we samen een oplossing
kunnen bedenken. Dat is een vorm van
samenwerking die zeker niet standaard is.’
De ICT-organisatie van de Rabobank
is ook nog volop in ontwikkeling, stelt
Braat. ‘In de DevOps-context denk ik
dat we al heel ver zijn met de multidisciplinaire teams. Alle rollen zijn
vertegenwoordigd; de architect, de
functioneel- en technisch beheerders,
de product owner vanuit de business –
daarmee zijn we al ver in het scrum- en
agile-gedachtegoed.’ Uiteindelijk ziet
hij dit evolueren naar Business DevOps,
waarbij de rol van de manager verandert
van richtinggevend naar faciliterend.
De centrale vraag is dan: wat hebben de
teams nodig om volledig autonoom te
kunnen opereren?

Stip op de horizon

Ziet Braat al een stip op de horizon bij de
voortgang in de Pega-case? ‘Er is al heel
veel ontwikkeld. Wel zullen we voorlopig
nog met de legacy moeten werken. Dat
heeft ook te maken met het feit dat we
in de financiële sector aan veel wet- en
regelgeving moeten voldoen. Processen
kosten daarom veel tijd.’
Ook de wet van de remmende voorsprong
speelt een rol, legt hij uit. ‘De Rabobank
was een van de eerste grote partijen
die Pega is gaan inzetten. Omdat we
daarin vooroplopen stuiten we soms
op uitdagingen.’ De Pega-organisatie
luistert dan ook goed naar de input van
de Rabobank en partners als Ordina,
en past zaken daarop aan.
Ook geldt: wie vernieuwt, maakt soms
keuzes waarvan je achteraf zegt: dat
hadden we anders kunnen doen. Braat:
‘We zijn al een paar jaar bezig met dit
proces en het gaat ook nog wel een paar
jaar duren. Maar we zijn goed op weg.’

/Profiel: Saskia van der elst

5X sasKia
van der elst
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de meest relevante vragen en observaties
benaderen. Hierdoor leg je als team veel
minder beslag op de tijd van de opdrachtgever en lever je sneller business value.’

3/ wat is jouw specifieke rol? ‘Ik verdeel
mijn aandacht vijf dagen per week 50-50
tussen de rol van informatieanalist/ontwerper en de rol van modelleur. Dat werkt
goed, want ze liggen in het verlengde van
elkaar. Het is fijn om als analist ook kennis
te hebben van hoe het modelleren in zijn
werk gaat, dan kan je daar alvast rekening
mee houden tijdens de analysefase.’
4/ wat brengt het werken in een High

‘IK WIL DE
MAATSCHAPPIJ
DUURZAMER,
VEILIGER EN
EERLIJKER MAKEN’
1/ wat drijft jou in je vak? ‘Mijn missie is om de maatschappij duurzamer, veiliger en eerlijker te maken
met technologie. Ik ben ervan overtuigd dat ik organisaties kan helpen om betere beslissingen te nemen
en effectiever te opereren met open en transparant
gebruik van data en intelligente systemen.’

2/ wat maakt High performance teams bijzonder?

‘De essentie van een High performance team is dat
goed op elkaar ingespeelde teamleden doelgericht de
vraag van een opdrachtgever kunnen omzetten in een
waardevol resultaat. Op deze manier ben je binnen
de organisatie van de opdrachtgever veel effectiever
in het vinden van aansluiting bij de verschillende
IT-specialismen. Je kunt immers eerst de leden van je
eigen team bevragen en de opdrachtgever alleen met
beeld/ Sabine van wechem

performance team jou persoonlijk?
wat heb je ervan geleerd? ‘Het geeft mij de
mogelijkheid om binnen een inspirerende
omgeving snel resultaten te laten zien
en mijn kennis te verbreden. Door de uiteenlopende vakgebieden, achtergronden
en leeftijden van de teamleden, beschikt
het team over een schat aan kennis. Hier
kan het team als geheel zijn voordeel mee
doen. Ieder teamlid kan zijn eigen kennis
en ervaring uitbreiden. En als team kun je
het softwareontwikkelproces enorm
accelereren. Zo werk ik als informatieanalist
al tijdens de analyse samen met testers,
waardoor de ontwikkelaars efficiënter
kunnen bouwen en het eindresultaat eerder
operationeel is.’

5/ wat wordt je volgende stap? ‘Ik wil

graag op senior niveau teams samenstellen
op basis van mijn ervaring met het werken
in een team. Daar komt kennis van de
vakgebieden bij kijken, maar ook inzicht
in de persoonlijkheid van mensen. Het is
belangrijk om een goede balans tussen
verschillende persoonlijkheden in een
team te hebben.’
SaSKia van DeR eLSt (43) is informatieanalist/ontwerper en modelleur. Zij
werkt sinds juli 2016 bij ordina.

/Profiel: Herman Meeuwsen
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We hebben veel lol in ons team. Ik ben nog
nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan.
High performance teams doen meer dan
wat er gevraagd wordt, we denken kritisch
mee met de opdrachtgever voor het beste
resultaat. Niets leuker dan de klant telkens
opnieuw te verrassen met goede resultaten
en mooie dingen die je bouwt.’

3/ wat is Jouw specifieKe rol? ‘Ik ben

‘IK BEN NOG
NOOIT MET
TEGENZIN
NAAR MIJN
WERK GEGAAN’

5X HerMan
Meeuwsen

1/ wat driJft Jou in Je vaK? ‘Als agile coach vind

ik het erg leuk om mensen te helpen beter met
elkaar samen te werken. Om samen uitdagingen aan
te gaan en belemmeringen te overwinnen. Want dat
is de essentie van succesvol teamwerk. Dat ik zelf
continu blijf leren en mezelf blijf ontwikkelen, geeft
me ook veel voldoening.’

2/ wat MaaKt HigH perforMance teaMs
biJzonder? ‘Elk team bestaat uit een optimale mix
van technische en persoonlijke kwaliteiten. Omdat
alle teamleden bij Ordina werken, hebben ze dezelfde
achtergrond, dat helpt enorm in de onderlinge
samenwerking. Je houdt elkaar scherp en vertrouwt
elkaar. Ook is er een goede chemie tussen de mensen.

scrum master; een coachende en faciliterende rol. Ik zorg ervoor dat we samen met
de klant de scrum-werkwijze goed volgen.
Mijn focus ligt op het functioneren van het
team en de vraag hoe wij onszelf continu
kunnen verbeteren om mee te groeien met
de ontwikkelingen bij de klant.’

4/ wat brengt Het werKen in een

HigH perforMance teaM Jou persoonliJK? wat Heb Je ervan geleerd?
‘Hoe belangrijk goede communicatie is.
Hoe je misverstanden kunt oplossen in het
team. En dat je goed moet investeren in het
delen van kennis en informatie om als team
effectief te zijn. Ook is het super belangrijk
dat het team goed aansluit bij de organisatie
van de klant. Daarbij is ook nog eens de
uitdaging om goed samen te werken met
andere scrum teams, om gezamenlijk
complete oplossingen te kunnen opleveren
op de geplande datum.’

5/ wat wordt Je volgende stap?

‘Ik ben nu scrum master van één team
maar wil graag de samenwerking tussen
verschillende teams die aan het project
werken nog verder verbeteren. Het gaat
dan om het samenspel tussen Ordina-teams
en teams van de opdrachtgever.
En ik wil de klant helpen nog meer agile te
gaan werken, want daar is nog ruimte voor
verbetering. High performance is tenslotte
een continu proces.’
HeRMan MeeUwSen (51) werkt sinds april
vorig jaar als agile coach bij ordina.

/Interview
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‘nietS iS
leuker dan
Samen te groeien,
van elkaar te
leren en SucceS
te boeken’
Edwin Burgers (links)
en Jelle Tromp (rechts)

beeld/ Sabine van wechem
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/Jelle Tromp en Edwin Burgers

Ze beloven versnelling, meer
effectiviteit, minder waste én meer
plezier in het werk. Hoe maken de High
performance teams van Ordina dat
waar? Jelle Tromp en Edwin Burgers
over de reis naar high performance.

Gezamenlijk meer bereiken dan wat
redelijkerwijs van losse individuen te
verwachten is. Een cultuur van bevlogen
heid en eigenaarschap, gericht op
resultaat. Samenwerkingsvormen
gericht op wendbaarheid, creativiteit,
complementaire expertises. In een paar
zinnen omschrijft Directeur Business
Development Jelle Tromp de essentie
van de High performance teams in een
blog op de site van Ordina. Zo’n 15 procent
van de Ordinezen werkte vorig jaar in een
dergelijk team en dat heeft veel energie
vrijgemaakt: klanten reageren enthousiast
en medewerkers willen er graag onderdeel
van uitmaken.
Edwin Burgers, Delivery lead High
performance teams en Agile coach,
haalt graag het voorbeeld aan van de
schoonmaker die in de jaren zestig bij de
NASA werkte. Gevraagd naar zijn functie,
antwoordde hij dat hij meewerkte aan de
missie om de eerste man op de maan te
laten landen. Edwin: ‘Niet al onze teams
hebben zó’n gave missie, maar ze hebben wel het gevoel dat ze samen met de
klant aan een belangrijke doelstelling

werken.’ Die gezamenlijke doelstelling
is belangrijk in het werk van elk High
performance team. ‘We zijn erg gefocust
op de purpose: samen met de klant maken
we het team end-to-end verantwoordelijk
voor een specifiek, inspirerend doel.
Bijvoorbeeld dat het bijdraagt aan een
veiliger land door apps te ontwikkelen
waarmee de politie efficiënter en effectiever kan werken.’

De propositie van het
High performance team

De High performance teams zijn niet
uit de lucht komen vallen, er is lang
naartoe gewerkt, vertelt Jelle. ‘We
zetten natuurlijk al jaren teams in bij
onze klanten. We hebben verschillende levermodellen: projecten, beheer,
teamdetachering en detachering van
individuele medewerkers. We zien dat
klanten minder geïnteresseerd zijn in de
heel grote projecten, omdat ze daarbij
de regie een beetje kwijt raken. En bij
individuele detachering blijkt het niet
altijd makkelijk voor opdrachtgevers om
zelf teams te smeden. We gingen steeds
vaker naast de klant zitten om samen de
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regie over het team te voeren en boekten
daar mooie resultaten mee. Begin vorig
jaar hebben we besloten deze manier
van samenwerken concreet te maken
en te analyseren: wat zijn de condities
voor succes? Zo is het gedachtegoed van
de High performance teams naar voren
gekomen. We ontzorgen de klant in team
performance.’
Edwin vult aan: ‘Wanneer klanten zelf
een agile team samenstellen van mensen die bij hen gedetacheerd worden
vanuit verschillende leveranciers, zijn
ze soms een paar maanden bezig om er
een goed werkend team van te maken.
High performance teams zijn multidisciplinaire coalities van professionals die
gewend zijn om met elkaar te werken
en een gemeenschappelijke cultuur
en een gemeenschappelijk kwaliteitsbesef hebben. Daar richten wij ze op in,
waardoor ze in zeer korte tijd optimaal
kunnen functioneren en de verantwoordelijkheid nemen om het gestelde
doel te halen.’ Het is niet de bedoeling
van Ordina om met de benaming ‘High
Performance’ iets over de mensen in de
teams te zeggen, nuanceert Jelle. ‘Het
gaat vooral over de manier van samenwerken, de continuous improvement
mindset, de focus op automation en de
dienstverlening ter ondersteuning van
de teams en klantorganisaties.’

de forMatie van Het teaM

De reis op weg naar het doel om met
elkaar een maximale prestatie te leveren
en daarna dat niveau zo lang mogelijk
vast te houden, voert door verschillende
fasen. Ordina besteedt veel zorg aan het
samenstellen van elk team, dat gewoonlijk
bestaat uit vijf tot acht mensen. Gezocht
wordt naar een uitgelezen mix van
persoonlijkheden, stijlen en expertises.
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‘je opereert als
team. en als er
iets niet goed
gaat, bekiJken
we alS team Hoe
we dat kunnen
oploSSen’
Een High performance team werkt op
basis van een DevOps-cultuur, waarin
vertrouwen, bevlogenheid en vakmanschap centraal staan. De nadruk ligt
op samenwerking en communicatie
tussen software engineers en andere
IT-specialisten, waarbij geen enkele
IT-vaardigheid superieur is aan een
andere. In deze teams zitten mensen die
kunnen wisselen van rol en bijvoorbeeld
zowel developer kunnen zijn als tester.
Jelle: ‘Zo kan het team het eigenaarschap
pakken en de end-to-end verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten en de
kwaliteit.’

de KicKstart van Het teaM

De eerste keer dat de teamleden bij
elkaar komen is soms wat onwennig,
vertelt Edwin. Om een kickstart te kunnen
maken, doorloopt elk team een voorbereidingsprogramma. Onderdelen daarvan
zijn een hackaton en het samenstellen
van een teamcanvas. Op een canvas aan
de muur geven de teamleden met post-its
invulling aan de purpose, personal goals,
shared values, roles & skills en hun
strenghts & weakenesses.
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Edwin: ‘Het canvas dient om samen de
algemene doelen van het team vast te
leggen en ieders eigen ontwikkelambities,
waarbij mensen ook elkaar kunnen helpen,
bijvoorbeeld als de één een vaardigheid
heeft die de ander wil leren.’
Teams zijn bij het vervolg van hun reis
ook niet volledig op zichzelf aangewezen.
Hoewel ze zelforganiserend zijn en
zoveel mogelijk autonoom beslissingen
nemen, kunnen ze gebruikmaken van agile
coaches, experts, en de uitwisseling van
good practices. Hierdoor kunnen ze zich
blijven ontwikkelen en de teamprestatie
continu verbeteren. Ook gaan teams af
en toe bij elkaar langs om inspiratie en
inzichten te delen.

de werKwiJze van Het teaM

In korte cycli ontwikkelt het team
software met het doel om snel te leren,
feedback in de markt op te halen en te
verwerken. Daarbij staat niet de scope
bij voorbaat vast, maar de tijd. Edwin:
‘Wij zeggen altijd: wat je in de breedte
gaat ontwikkelen staat vast, maar de
diepte niet. We gaan een auto produceren
en daar komen wielen onder, maar wat
voor wielen precies, dat moeten we nog
bekijken, dat is afhankelijk van wat past
en wat nodig is. Het is voor een klant
moeilijk om nu al te bedenken wat hij
over een jaar wil hebben. De cyclische
manier van ontwikkelen werkt gewoon
veel beter. Om agile te zijn en snel in te
kunnen spelen op veranderingen,
is het eigenlijk een must.’

/Jelle tromp en edwin Burgers

Steeds meer bedrijven volgen een
agile-werkwijze en dat heeft invloed op
de rollen van mensen. Edwin: ‘Vroeger
dacht en opereerde men veel meer in
silo’s, in hokjes: de ontwerper gaf het
ontwerp door aan de developer om het
te bouwen, et cetera. Die mentaliteit
en werkwijze verdwijnen helemaal. Je
opereert als team. En als er iets niet goed
gaat, bekijken we als team hoe we dat
kunnen oplossen.’
Edwin heeft het zelf ondervonden in de
21 jaar dat hij bij Ordina werkt: ‘Niets
is leuker dan in een team met collega’s
iets voor een opdrachtgever te doen en
samen te groeien, van elkaar te leren
en naar een bepaald doel te werken.’
Hij prijst de ‘Ordina-cultuur’, die hij heel
‘collaboratief’ en ‘menselijk’ noemt.

een reis zonder einde

In het interview op pagina 4 zegt Ordina’s
CEO Jo Maes: ‘High performance teams
zijn met zijn allen onderweg naar high
performance. Het is echter een principieel
uitgangspunt dat ze dat nooit bereiken,
omdat de verbetering continu is. Een
belangrijke mindset in elk High performance team is dat ze er nog niet zijn.’
Mooi gesproken, vinden Jelle en Edwin.
‘Procter & Gamble is ook nooit klaar
met zijn shampoos en blijft die doorontwikkelen. Op dezelfde manier zijn
digitale producten en online platforms
nooit “klaar”’, zegt Jelle. En Edwin: ‘Er
zijn altijd weer nieuwe behoeften bij een
opdrachtgever. De technologie schrijdt
voort en ontsluit nieuwe mogelijkheden.
Zolang de vooruitgang niet stopt, is ons
werk nooit af.’

/Case: Mobiel effectiever op Straat
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de
smartphone
iS de
nieuwe
werkplek
van de
politieagent
beeld/ George Pachantouris (Getty images)
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/Nationale Politie

Werken aan een veiliger Nederland. Dat
doet de politie elke dag op straat. Achter
de schermen werken politiemedewerkers
samen met teams van Ordina aan een
moderne mobiele werkomgeving.
Iemand op de bon slingeren – die uitspraak is toe aan modernisering. ‘Op de bon swipen’ komt meer in de richting. Het gele
bonnenboekje is al bijna uit het straatbeeld verdwenen.
De smartphone is de nieuwe werkplek van de politieagent. De
politie heeft al ruim 45.000 smartphones uitgereikt aan agenten.
Waar zij vroeger tientallen keren per dag de meldkamer moesten
oproepen om informatie op te vragen, kunnen ze nu snel een
app op hun telefoon raadplegen. Om iemands identiteit te
controleren en te checken of die persoon nog openstaande boetes
heeft, hoeft de agent alleen maar het rijbewijs te scannen.

‘ik merk toch
dat de open
houding van
de Ordinateams ervoor
zorgt dat
onze mensen
dat positieve
voorbeeld
volgen’

De mobiele applicatie van de politie die dit allemaal mogelijk
maakt, heet Mobiel Effectiever Op Straat (MEOS). De mobiele
werkplek zorgt ervoor dat het werken op straat dynamisch
wordt ondersteund en dat agenten steeds minder tijd kwijt zijn
aan administratie op het bureau. Ze hebben dus meer tijd om
op straat te zijn. Dat komt de veiligheid ten goede.
Bij de ontwikkeling van de mobiele functionaliteiten worden
continu agenten ingeschakeld om kritisch mee te denken over
de manieren waarop de app hen het beste kan ondersteunen.
Ook worden zij geregeld gevraagd de applicatie tussentijds te
testen. Zo ontstaat er een eindproduct dat ontwikkeld is door
blauw, voor blauw.
Wietse de Jong is projectmanager binnen het programma
Mobiel Werken bij de politie. Twee jaar geleden werd hij in het
programmateam verantwoordelijk voor de procesinrichting.
‘Het programma had scrum-teams toebedeeld gekregen.
Maar als je in een omgeving zit die niet gewend is om volgens
scrum-methodieken te werken, dan gaat dat niet altijd zoals
het bedacht is. Mijn rol is ook om de voortgang af te stemmen
met de lijnorganisatie.’

/Case: Mobiel Effectiever Op Straat

Evalueren, leren
van eerdere
stappen - de High
performance teams
gaan hier ver in
Ruim een jaar geleden, bij het vaststellen
van het portfolio voor Mobiel Werken
in 2017, bleek dat er behoefte was aan
meer capaciteit, legt De Jong toe. ‘We
hebben vervolgens binnen ICT een aanbesteding gedaan om teams in te huren.
Daaruit volgde een selectie van een paar
partijen, onder wie we een minicompetitie
hebben gehouden.’

Anderen meenemen
in het proces

De kenmerken van de leden van de High
performance teams van Ordina sloten
goed aan bij de belangrijke vragen die
De Jong samenvat als: ‘Zoeken ze de
samenwerking, snappen ze dat het niet
altijd een-twee-drie lukt om dingen te
veranderen, en gaan ze daar gepast mee
om? Kunnen ze daarnaast ook anderen
meenemen in het proces?’
De politie vroeg Ordina om hooggekwalificeerde, ervaren mensen. ‘We hebben op
profielniveau bepaald aan welke kwaliteitseisen teamleden moeten voldoen’,
zegt De Jong. ‘Op basis daarvan is Ordina
de teams gaan samenstellen. Ik heb het
als prettig ervaren dat Ordina ons op de
hoogte hield van hoe ze hiermee bezig
waren, voordat ze daadwerkelijk bij ons
aan de slag gingen. Ook nodigde Ordina
ons uit om aan hun teams uit te leggen
hoe de politieorganisatie in elkaar zit.’
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In september zijn de teams van Ordina
bij de politie binnengekomen. De Jong
was op dat moment nog op vakantie.
‘Maar toen ik terugkwam, merkte ik al
dat er een andere wind was gaan waaien.
De Ordina-mensen nemen de rest mee in
hun denkwereld.’
Een concreet voorbeeld was de sprintdemo die ze gaven in de eerste sprint,
legt De Jong uit. ‘Daarbij deelden ze hun
impediments: ze waren open over de
zaken die nog minder goed gingen. Ze
wierpen de vraag op: waar lopen we
tegenaan? Dat waren we niet gewend van
andere organisaties. Het mooie is dat er
dan een sfeer ontstaat van: “Hé, zij durven
zich kwetsbaar op te stellen, en er wordt
niemand op afgerekend.” Fouten maken
mag, in onze organisatie. Maar ik merk
toch dat de open houding van de Ordinateams ervoor zorgt dat onze mensen dat
positieve voorbeeld volgen.’

Continu meten en verbeteren

Evalueren, leren van eerdere stappen in
het proces – de High performance teams
van Ordina gaan hier ver in, constateert
De Jong. ‘De scrum masters zijn allebei
agile coaches. Dat betekent dat ze kwaliteiten hebben die een andere scrum master
misschien niet heeft. Zo werken ze veel
met metrieken, om voortdurend de
teamprestaties te meten en zichtbaar te
maken waar nog verbeteringen mogelijk
zijn. Ze nemen daarbij hun teamleden
ook op sleeptouw, om samen verder te
komen.’ Termen als burn down charts en
product owner happiness ziet en hoort
De Jong geregeld langskomen. Teams
moeten zich blijven ontwikkelen; Ordina
zet daar sterk op in, merkt hij.
Er werken twee High performance teams
van Ordina bij de politie: één in Zwolle en
één in Odijk. ‘Zij ontwikkelen verschillende
functionaliteiten. In Zwolle zit het team
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op het forensisch opsporingsproces. In
Odijk zijn ze bezig met track and trace.
In eerste instantie vroegen we ons wel
af hoe de interactie met het team in
Zwolle zou verlopen. Zij zitten best op een
afstand. Hoe zorg je dan voor verbinding?
Ordina wist die zorg echt weg te nemen.
Ze blijven de ander altijd in het proces
betrekken.’
Uiteindelijk moet negentig procent van
de administratie van het politiewerk via
de infrastructuur van mobiel werken
gaan verlopen. Het gaat dan niet alleen
om ‘handhavingsprocessen’ zoals het
uitschrijven van bekeuringen of het
verwerken van een melding van woning
inbraak. Ook de opsporingsprocessen
moeten in de app terechtkomen. De
Jong: ‘We zijn erachter gekomen dat als
we alle processen willen opnemen, we
achthonderd tegeltjes in de app nodig
hebben. Dat is voor agenten natuurlijk te
omslachtig. Daarom moeten we een andere
methode kiezen, die het mogelijk maakt
om processen versneld uit te voeren.’
De gekozen methodiek van werken is
overigens niet doorslaggevend, vindt
De Jong. ‘De politie is een lijnorganisatie,
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met projectleiders en met opdrachtgevers
die de vraag stellen wanneer iets af is.
Binnen agile en scrum zijn er natuurlijk
geen projectleiders meer en hebben
teams zelf end-to-end verantwoordelijkheid. Die twee culturen komen elkaar
hier tegen. Ik merk dat de teams van
Ordina daar heel constructief mee
omgaan. Ze nemen het voortouw door de
discussie te voeren. Ze zijn heel pragmatisch: linksom of rechtsom – het gaat om
het resultaat.’

Voorbeeldgedrag

Soms hebben mensen vaardigheden die
niet in hun cv staan. De Jong: ‘Bij Ordina
zie ik dat ook terug. Waar ik op gespitst
ben is: hoe zit je in de samenwerking?
Het kan altijd gebeuren dat je iets afspreekt
en dat je dat niet kunt nakomen. Maar
vervolgens moet je dat wel bespreken,
hoe legitiem de reden ook is.’
Er hangt inmiddels ook een Portfolio
wall, een planbord, aan de muur in Odijk.
‘Het is een ongoing ontwikkelproject’,
zegt De Jong. ‘Teamleden gaan voor het
bord staan en zien dan: Hé, dat lijntje
staat zo. Waarom is dat zo? Kunnen we je
helpen om dat op te pakken?’ Ook in de
dagelijkse bezigheden werkt dat zoeken
naar verbinding door: ‘Als een ontwikkelaar van Ordina iets niet weet, stapt hij
op een ontwikkelaar van ons af. Dat is
voorbeeldgedrag dat mensen intern ook
gaan volgen.’
De Jong is er trots op dat de betrokkenen
rond mobiel werken laten zien dat het
kan en dat het echt werkt. ‘Tot nu toe
maakt Ordina waar wat we gehoopt
hadden. In het begin van het proces stel
je met elkaar een contract op met de
formele afspraken. Maar – en zo werk ik
het liefst – dat contract leg je vervolgens
in de kast en dan ga je met z’n allen aan
het werk. Dan kom je echt te weten wat
je aan elkaar hebt.’

/Case: zonder ICt geen treinen
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Zonder ICT geen treinen. Het lijkt
overdreven, maar zo is het echt, zegt
ProRail over zichzelf. De ICT van
ProRail is divers en innovatief en dient
een groot maatschappelijk belang.

Een eigen GSM-infrastructuur, een
eigen glasvezelstructuur, een eigen
ICT-infrastructuur. Meer dan honderd
ICT-projecten die telkens simultaan
lopen. En daarnaast de ‘gewone’ kantoorautomatisering en kernautomatisering
van de treinenloop. Er komt veel kijken
bij de verantwoordelijkheid die ProRail
draagt voor de aanleg, het onderhoud,
het beheer en de veiligheid van het
spoorwegennet van Nederland. Met
relatief weinig ruimtebeslag worden
dagelijks 1,1 miljoen treinreizen gemaakt
en jaarlijks zo’n 51 miljard tonkilometers
gerealiseerd. En daar blijft het voorlopig
niet bij. De reizigers blijven toestromen
en daarmee dienen zich nieuwe mobiliteitsvraagstukken aan, die bij voorkeur
moeten worden opgelost binnen het
huidige systeem. Bovendien wil ProRail
het spoorwegennet nog betrouwbaarder,
punctueler en duurzamer maken.

Maatwerk

‘We zijn inderdaad een walhalla voor
IT’ers,’ zegt Rens de Deugd. Hij werkt sinds
2009 bij ProRail, eerst als IT-manager
Connectivity en sinds januari vorig jaar

als IT-manager Treinbeheersing. Hij heeft
het aantal IT-vraagstukken bij ProRail zien
groeien en ook in aard zien veranderen:
er wordt steeds meer software gevraagd
die op maat gemaakt wordt. ‘Denk aan
monitoring en sensoring, aan preventief
onderhoud. In plaats van te wachten tot
iets kapot gaat, proberen we storingen
voor te zijn en in de nacht zwakheden te
herstellen, zodat niemand er hinder van
ondervindt. Daarnaast zijn we continu
gericht op verbetering van de efficiency;
het optimaliseren van processen, met
handigere middelen, meer automatisering. Bij infrastructurele vraagstukken
wordt steeds meer gekeken hoe je het
met behulp van IT anders, slimmer en
beter kunt doen.’

Tien-minuten-trein

Een actueel voorbeeld is de ‘tien-minutentrein’ die in de dienstregeling van 2018 is
opgenomen: iedere tien minuten rijdt er
een trein op de grote stations tussen
Amsterdam en Eindhoven. Ordina is
nauw betrokken bij simulaties die
ProRail doet voor opleidingen, van
probleemsituaties of het naspelen van
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incidenten. Ook de dienstregeling van de
tien-minuten-trein heeft ProRail eind vorig
jaar met Ordina op deze wijze getest. De
Deugd: ‘Door de dienstregeling droog te
oefenen, konden we kijken tegen welke
problemen we zouden kunnen aanlopen.
Wat gebeurt er bij een wisselstoring of
een overwegstoring? Werken onze procedures voor de afhandeling daarvan?
Maar ook: wat is een mogelijk negatief
gevolg voor zo’n treindienst en hoe kunnen
we dat zo klein mogelijk houden? Wat als
we dit proberen, wat als we dat proberen?
We hebben veel simulatie tooling, maar
je hebt daarnaast maatwerk nodig,
simulatiesoftware die specifiek op de
situatie van toepassing is. We zien dan
dat Ordina daar met de High performance
teams snel op inspringt. Met een product
dat niet het mooiste en meest stabiele
hoeft te zijn, dat snappen zij dan zelf
heel goed. Het product was precies wat
we nodig hadden voor die simulatie. Dat
hebben ze mooi voor elkaar gekregen in
een heel kort tijdsbestek.’

Van probleemgericht
naar oplossingsgericht

Meerdere teams van Ordina werken op
verschillende plekken in het bedrijf. Ze
programmeren, lossen problemen op,
doen analyses en komen met voorstellen. De Deugd werkt als lijnmanager
ICT-logistiek samen met verschillende
High performance teams. Hij begeleidt
de product owner die vanuit ProRail
onderdeel uitmaakt van elk team en denkt
mee in wat per sprint de hoogste business
waarde brengt. Delivery manager Thorwald
van Esschoten is eindverantwoordelijk
voor de logistieke ICT-projecten.
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Ze benadrukken dat de mensen van ProRail
binnen het team ook echt als een team samenwerken met de mensen van Ordina. ‘Het is niet
zo dat wij op maandagmiddag binnenlopen,
even vertellen wat er moet gebeuren en weer
vertrekken om over drie weken terug te komen.
We kijken samen wat een goede mix van activiteiten is, wat past en efficiënt is om met elkaar
te doen.’ Gevraagd naar specifieke kenmerken
van High performance teams, zegt De Deugd:
‘Ze zoeken constant naar mogelijkheden. Hoe
lossen we dit op, hoe pakken we dat aan, hoe
gaan we dit verbeteren.’ Van Esschoten vult aan:
‘Ze werken oplossingsgericht, in plaats van
met problemen aan te komen. Dat is ook wat we
willen, van probleemgericht naar oplossingsgericht
werken. Dat valt niet altijd mee.’
De Deugd: ‘Wij moeten daar zelf ook op sturen.
Sommige projecten en delen van het bedrijf
worden toch wat meer traditioneel geleid - wat
meer “u vraagt, wij draaien” - en bij andere
onderdelen zie je dat er meer in kort-cyclische
sprints wordt gewerkt.’ Van Esschoten: ‘Dat is
begrijpelijk, sommige projecten zijn wat trager
of zwaarder in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld
omdat er zware veiligheidseisen gelden. Daar
heb je een ander type team bij nodig.’
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ontwiKKelingen in de MarKt

niet lullen Maar poetsen

Probleemoplossend vermogen, flexibiliteit
en snelheid zijn belangrijke kenmerken
van High performance teams. En daar is
bij ProRail veel behoefte aan. De Deugd:
‘Vooral in de beheerfase komt het vaak
voor dat je met één team veel projecten
en klanten tegelijk bedient. Je moet al je
afspraken nakomen, de verwachtingen
managen. Zie maar een modus te vinden
als er conflicterende deadlines in het
spel zijn. Soms kun je het oplossen door
harder te werken. Soms moet je het
anders aanpakken, slimmere oplossingen
bedenken, een list verzinnen. In dat
spanningsveld opereren High performance
teams vaak. Wij ondersteunen ze daar
natuurlijk in, maar je ziet dat de teams
van Ordina eruit springen als het gaat
om flexibiliteit, aanpassingsvermogen
en oplossingsgerichtheid. Ze kijken na
afloop ook terug: hoe is het gegaan, wat
kunnen we hier weer wat van leren?’
Nuchter: ‘Soms is het ook gewoon een
kwestie van niet lullen maar poetsen.’
Niet lullen maar poetsen gold ook voor
het team dat razendsnel softwareproblemen moest oplossen die vlak voordat
de software ingezet zou worden, aan
het licht waren gekomen. De Deugd: ‘Het
ging om software voor de opleidingen
van onze treindienstleiders, die volgens
een strak schema ingeroosterd zijn. Uitstel
zou veel tijd en geld kosten. In een krappe
week had het High performance team van
Ordina de problemen opgelost, net op tijd
voor de live-gang van de productie.’

De High performance teams van Ordina
ontwikkelen software die specifiek
voor ProRail bedoeld is, ook voor de wat
langere termijn. Wat De Deugd goed
vindt, is dat ze de ontwikkelingen in de
markt daarbij betrekken. ‘Als je zelf een
softwaresysteem ontwikkelt, is een van
de risico’s dat je een code, taal of opzet
gebruikt die niet overeenkomt met wat
er in de markt gangbaar is. Hoe standaard
applicaties gebouwd worden, verandert
in de loop der tijd. Daar zitten filosofieën
en ideeën achter die zich ontwikkelen.
Als bedrijf wil je die ontwikkelingen
volgen. Je wilt dat de software die je
inkoopt en de software die je zelf bouwt
zoveel mogelijk daarbij aansluiten, zodat
je probleemloos kennis en expertise vanuit
hogescholen en universiteiten in je bedrijf
kunt inzetten. Ordina benut de ontwikkelingen in de markt heel goed en helpt
ons bij het maken van afwegingen om een
ontwikkeling wel of niet over te nemen,
afhankelijk van wat goed voor ons is.’
Ordina motiveert de High performance
teams voortdurend om, naast het werk
dat ze contractueel moeten doen, met
ideeën te komen waar het bedrijf waar
ze voor werken, wat aan zou kunnen
hebben. De Deugd: ‘Teams komen vaak
met suggesties: we zien dit nu voorbij
komen in de markt en dat lijkt ons
interessant voor jullie. Het motiveert de
teams en het helpt ons ook.’
Van Esschoten: ‘Dit zijn de mooiste
vormen van samenwerking. Je ziet dat er
een samenspel ontstaat in een team van
mensen die officieel in twee verschillende
bedrijven werken, maar eensgezind aan
hetzelfde doel werken.’

High performance tea
High performance teams
Versnel uw innovatie

Versnel uw innovatie

/ordina

In veel organisaties is het een uitdaging
om snel productief te zijn met divers same
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Business
Business DevOps
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/Profiel: niels Heinis

5X niels
Heinis

1/ wat drijft jou in je vak? ‘Verschil-

lende dingen, waarvan zorgen voor een
tevreden klant een van de belangrijkste
is. Niet door klakkeloos te doen wat hij of
zij zegt, maar door met een professionele,
kritische houding te kijken of je het samen
beter kan doen, om een optimaal bedrijfsresultaat te behalen. Daarnaast is het
onwijs gaaf om gave dingen te doen met
gave mensen.’

2/ wat maakt High performance teams

bijzonder? ‘Mensen maken het verschil.
De kunst is om een team zo samen te
stellen dat het de job zo goed mogelijk
kan doen. Onze teams worden zorgvuldig
bij elkaar gezocht op basis van hun verschillende kwaliteiten en skills. Ze vullen
elkaar aan en kunnen elkaar vertrouwen.
Van een High performance team mag je
een hogere kwaliteit verwachten, meer
velocity en een maximaal effectieve en
efficiënte manier van werken. Plus het
vermogen om positief kritisch mee te
denken met de klant. Daarbij worden de
individuele teamleden gestimuleerd om
zich te blijven ontwikkelen. Young professionals leren van de ervaren mensen
in het team, en de ervaren mensen leren
van de jonge mensen. Zo blijft iedereen
scherp. Een betere plek om het vak te
leren en voorop te blijven lopen is er
eigenlijk niet.’

3/ wat is jouw specifieke rol? ‘Tot voor
kort was ik scrum master van mijn team.
Ik faciliteerde het scrumproces, begeleidde de klant daarin en coachte het
team in zelforganisatie. Nu heb ik de lead
developer-rol. Daarin ben ik technischinhoudelijk sturend. In deze rollen heb ik
beeld/ Sabine van wechem

‘EEN BETERE PLEK
OM HET VAK TE
LEREN IS ER NIET’
de afgelopen anderhalf jaar een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan mijn team en mezelf kunnen
blijven ontwikkelen.’

4/ wat brengt het werken in een High performance
team jou persoonlijk? wat heb je ervan geleerd? ‘Ik
heb al heel wat jaren in dit soort teams gewerkt. Wat
ik geleerd heb is dat teams beter presteren als er druk
op staat. En ik heb voor mijzelf geleerd om stukken
verantwoordelijkheid uit handen te geven en in het
team te vertrouwen op elkaars expertise en betrokkenheid.’
5/ wat wordt je volgende stap? ‘We gaan voor meer
klanten High performance teams opzetten. Daarnaast zal ik een aantal teams in een coachende rol
begeleiden. Ik werk nu vijf jaar bij Ordina en ik krijg
zo veel verantwoordelijkheid en vertrouwen dat ik
geen enkele reden heb om “een volgende stap” buiten
Ordina te zetten.’
nieLS HeiniS (37) is architect en werkt sinds
2012 bij ordina.
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