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THUISWERKEN: VAN EENZAME 
VREEMDELING TOT HEILIGE 
GRAAL?
EEN HALF JAAR GELEDEN WAS THUISWERKEN NOG VAAK ONDERWERP VAN DISCUSSIE. PAST 
DIT WEL BIJ ONS BEDRIJF? ZIJN MEDEWERKERS THUIS WEL NET ZO GECONCENTREERD ALS OP 
KANTOOR? WORD JE THUIS NIET TE VEEL AFGELEID DOOR PAKKETBEZORGERS (VOOR DE 
BUREN), VOLLE WASMACHINES, PARTNER OF KINDEREN? THUISWERKERS WAREN ZELDZAAM, 
VREEMDE EENDEN IN DE BIJT. HOE DE TIJDEN VERANDEREN…

Ook softwareontwikkeling op afstand was bepaald geen gemeengoed. Kun je überhaupt wel functioneren als 
je geen één-op-één contact hebt met je collega’s en je leidinggevende? Werkt het wel als je niet aan 
hetzelfde bureau of vergadertafel meerdere keren per dag met elkaar overlegt? En het belangrijkste daarbij, 
elkaar kunt aankijken om er zeker van te zijn wat iemand precies bedoelt?  

En toen kwam Corona. We moesten opeens allemaal dagelijks thuiswerken vanwege de intelligente 
lockdown. En raad eens? Het viel na een paar weken allemaal reuze mee. De productiviteit van 
medewerkers donderde niet omlaag. Integendeel, die ging vaak omhoog omdat de vergadertijden en de 
reistijd afnamen. 
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HOE ZIET DE WERELD VAN DE 
HEILIGE GRAAL ER NU UIT?
Er waren natuurlijk terecht zorgen, zeker gezien de onmiddellijke ingang van de lockdown. Bedrijven waren 
hier allerminst op voorbereid. Er moest van alles geregeld worden voor processen die binnen het pand zelf 
al jaren de normaalste zaak waren. Denk maar aan security en cyberrisico’s, online in de cloud en de 
betrouwbaarheid van gegevens en documenten. En last but not least moest de communicatie in de teams 
en de samenwerking tussen de specialisten van de ene op de andere dag anders worden geregeld. Tijd om 
alles wat we lazen over ideale agile processen nu toe te passen in de praktijk. Daarnaast gingen 
arbeidsvoorwaarden, kostenvergoedingen en werktijden in korte tijd op de schop.  

Het is wonderbaarlijk hoe snel de IT-wereld deze uitdagingen aanpakte. Je kunt hooguit de vraag stellen 
waarom dit niet jaren eerder gebeurde. Dan was thuiswerken al veel eerder een alom geaccepteerde optie 
die beter past bij de huidige flexibele wereld. Bovendien hadden er ook al jaren aanzienlijke kosten bespaard 
kunnen worden. Ik vertel je er meer over in deze whitepaper. 

PERIKELEN VAN THUISWERKEN: 
TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST
Vooral werkgevers waren vroeger sceptisch over thuiswerken. Werknemers, zeker die met jonge kinderen, 
keken daar heel anders naar. Als beide partners elk 4 dagen werken, waarvan ieder 1 dag thuis en 3 dagen 
op kantoor dan is de logistieke nachtmerrie van kinderen naar school brengen en halen opgelost. De 
werkgever had vaak kritische vragen zoals: hoe kun je thuis efficiënt werken? Kom je wel aan je 8 uur werk 
met alles wat je moet doen voor de kinderen, boodschappen en huishouden? Kan alles wel online en hoe 
verloopt de communicatie met je collega’s? 

Sinds maart kijken we hier heel anders naar. We gaan niet meer met z’n allen naar kantoor maar zitten thuis 
in de eetkamer of aan ons bureau te werken. Meetings zijn vervangen door Teams-calls en Zoom-meetings. 
Communiceren met collega’s gaat opeens via Slack. Al met al gaat dat best vlot. Werkgevers hebben hun 
aanvankelijke scepsis laten varen en beseffen dat online samenwerken wel eens een blijvertje kan zijn. 
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De samenwerking binnen de teams werkt ontegenzeglijk anders. Binnen het bedrijf kunnen mensen niet 
meer snel een kort praatje maken over het werk, zoals de voortgang van het project en technische kwesties, 
maar ook ogenschijnlijk triviale zaken (lees belangrijke) zoals het gelijkspel van Ajax gisteren. Onderschat dit 
laatste niet, ook als het over Feyenoord, PSV of zelfs over VVV gaat overigens. Deze sociale 
contactmomenten zijn een belangrijk onderdeel van de samenwerking als collega’s. Een virtuele lunch via 
Teams is een prima idee om de sociale band te versterken. Of waarom niet een virtuele VrijMiBo 
organiseren inclusief online pubquiz? 

Nu het sociale aspect is geregeld, kan het team zich richten op de communicatie rondom projecten. Hoe een 
team dat praktisch aanvliegt laat je het best aan het team over. Probeer je daar als manager niet te veel mee 
te bemoeien. Dat werkt vandaag de dag het beste. 

Wat je wel zelf kan doen is een coronaproof werkwijze op kantoor opzetten met alle benodigdheden zoals 
een gepaste afstand tussen werkplekken, verplichte looprichting en meer voor degenen die het echt nodig 
hebben. Al is het maar 1 of 2 dagen per week op kantoor werken. 

COMMUNICATIE GAAT OOK OVER 
AJAX OF FEYENOORD
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Bij het werken op afstand is het belangrijk om te streven naar een ideaal proces. Werk hierbij Agile en volg  
de algemene principes over software development: 

Als het gaat om samenwerking op afstand, zijn er een aantal handige apps zoals Teams, SfB, Zoom en 
WebEx om je hierbij te helpen. Houd rekening met enkele praktische aandachtspunten:

Kortom: expertise, proces en communicatie zijn cruciale succesfactoren in projectmanagement, zeker als 
alles op afstand gebeurt.

KRITISCH PROJECTMANAGEMENT IS 
OP AFSTAND NOG BELANGRIJKER 
DAN OP KANTOOR

Plan en implementeer de sprints (meestal 2 weken): hierbij worden alleen ontwikkeltaken in de sprint   
toegevoegd die helder, transparant en klaar voor implementatie zijn zonder aanvullende argumenten. 

Alle taken worden ingevoerd in een projectmanagement- en taaktracking tool zoals Jira: goed 
gespecificeerd, duidelijk beschreven en geprioriteerd.  

Vergeet team stand-ups niet (bij voorkeur dagelijks) over backlog refinement en retro meetings. 

Naast teamwork kunnen er ook bijeenkomsten plaatsvinden van de zogenaamde competentiecentra. Zo 
komen front-end developers eens per maand bij elkaar om sommige werkmomenten en technologische 
aspecten te bespreken. 

Sla een code review proces niet over. De code wordt bij voorkeur door minimaal 2 personen 
beoordeeld, deze kunnen zelfs van een ander team zijn. 

Het samenvoegen van delen van ontwikkelde software tot één werkend geheel is een belangrijk 
moment. Dit is het moment om te testen of alles werkt volgens de specificaties. 

Is de oplossing klaar voor productie? Implementeer dan een change management proces en houd je 
eraan. Zeker als het gaat om DevOps of het vernieuwen van applicaties. Houd bij het change 
management proces rekening met de communicatie met de stakeholders. Kijk of er een fallback 
scenario is en onderzoek de impact op bedrijfsprocessen en de risico’s van dataverlies. 

Houd de teams zo klein mogelijk, dan zijn conference calls in Teams, SfB, Zoom of WebEx efficiënt. 

Bellen met grotere teams is minder effectief. Hier is het belangrijk om een moderator aan te wijzen en  
microfoons standaard uit te schakelen.



E-NGINEERS 

www.e-ngineers.com 

VEILIGHEIDSRISICO’S WAAR JE 
MISSCHIEN NOG NIET AAN DACHT
Via een VPN-verbinding hadden we vaak al veilig toegang tot alle systemen die we nodig hebben voor ons 
werk. Maar er zijn ook andere veiligheidsrisico’s nu we thuiswerken, sommige zeer voor de hand liggend. 
Strategische plannen, persoonlijke databases of winst- en verliesrekeningen worden misschien gezien door 
huisgenoten tijdens een pauze. En wat te denken van vlugge kinderhandjes die met één klik een heel 
document verwijderen of rondslingerende USB-sticks met privacygevoelige informatie? Het vergrendelen 
van een computer indien langer dan een minuut niet gebruikt kan dit voorkomen. Het kan zeker geen kwaad 
als de hele beveiliging, die binnen de muren van een bedrijf al jaren op orde is, door de security-specialisten 
ook wordt toegepast op de thuiswerkplekken.

LOST THUISWERKEN HET 
WERVINGSPROBLEEM VAN  
ICT-ERS OP?
Omdat thuiswerken nu echt volledig geaccepteerd is kun je, met name in de Randstad, nu ook specialisten 
in dienst nemen die verder dan fietsafstand van kantoor wonen. Immers, ook al wonen ze op 100 kilometer 
afstand dan nog is een keer per week naar kantoor reizen prima te doen. En voor de rest kunnen ze blijven 
genieten van hun mooie huis met tuin, prachtige natuur en het gezellige dorpsleven. De vijver om ICT-ers uit 
te vissen wordt dan van een kleine plas een aanzienlijk groot meer.
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DE ERGONOMISCHE ISSUES VAN 
THUISWERKEN
Toch vinden sommige mensen het fijn om terug op kantoor te werken. Dat zijn met name mensen die thuis 
geen goede werkplek hebben. Dat los je als werkgever makkelijk op door een bureau, stoel en tweede 
scherm bij de werknemer thuis te plaatsen. Werknemers tegemoet komen met een goede werkplek heeft 
ook een ergonomische reden. Vaak zijn de werkplekken op kantoor ergonomisch prima, beter dan de 
eetkamertafel en stoelen en een laptop. Door je medewerkers te voorzien van een goede thuiswerkplek 
voorkom je wellicht een hoop RSI- en rugklachten (en de bijhorende uitval als gevolg)!

DE GEVOLGEN VAN THUISWERKEN 
VOOR DE ONROEREND GOED 
BRANCHE
Betekent het voorgaande nu dat niemand meer op kantoor komt? Kunnen we het aantal m2 voor de  
IT-afdeling overboord gooien? Inmiddels wordt er wel weer op kantoor gewerkt maar is de bezetting op 
kantoor gemiddeld slechts 20%.  

Bij verzekeraar Achmea (14.000 medewerkers) heeft ruim 70% van de medewerkers aangegeven ook  
na de crisis meer thuis te willen werken1. Verder hebben de meeste bedrijven geconstateerd dat 
softwareontwikkelaars heel goed kunnen thuiswerken. Dat zal een enorme impact hebben op de leegstand 
in de kantorenmarkt. Naast de problemen die er al waren met de leegstand van winkels, zal er ook een flinke 
kaalslag plaatsvinden in de verhuur van panden, en dus ook de waarde ervan. En dat gaat nooit meer 
veranderen. Hoogste tijd dat de overheid met een gedegen plan komt om de leegstaande kantoren en 
winkels te transformeren naar (betaalbare) woningen2 . 

  1 Dagblad Trouw: “Het thuiswerken gaat goed, dus gaan we nog wel terug naar kantoor?” – 3 augustus 2020 

  2 Vastgoedmarkt: “Het lijkt wel of de échte urgentie nog niet gevoeld wordt” – 15 september 2020

https://www.trouw.nl/economie/thuiswerken-lijkt-een-blijvertje-ook-na-corona~b28d0c6a/
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2020/09/bouwplannen-kabinet-het-lijkt-wel-of-de-echte-urgentie-nog-niet-gevoeld-wordt-101156842?io_source=www.vastgoedmarkt.nl&_ga=2.229566748.1484262837.1600410809-248015654.1600410809
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THUISWERKEN: HERE TO STAY
Kortom: thuiswerken is niet meer weg te denken uit onze huidige en toekomstige wereld. De efficiency en 
kostenbesparing die het organisaties brengt zijn dan ook niet te ontkennen. Dus waarom niet de sprong 
wagen en ook een deel van jouw softwareontwikkeling uit besteden aan een buitenlands bedrijf? Je betaalt 
een derde tot de helft van de Nederlandse tarieven. En over online samenwerken hoef jij je nu geen zorgen 
meer te maken, dat loopt allemaal wel los! 

Auteur: Hans Peeters, Sales Director E-ngineers 
Met dank aan mijn relaties Michel Koning van Gek van Software, Bart Sondermeijer van Felton en Egbert 
Ellenkamp van Copernicus die hun ervaringen met thuiswerken in deze spannende Corona-maanden met 
mij deelden.  
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HANS PEETERS
Sales director

E-mail: hanspeeters@e-ngineers.com

Mobiel: +31 06 51245088

OVER ONS
E-ngineers is opgericht in 2007 en uitgegroeid tot een dienstverlenend bedrijf met uiteenlopende expertise
op het gebied van informatietechnologie. Ons team bestaat uit de juiste mix van toegewijde IT-specialisten,
bekwame senior architecten, analisten en ontwerpers. Zij zijn in staat om slimme en innovatieve oplossingen
te leveren die jouw bedrijf een voorsprong geven in deze alsmaar groeiende markt.

E-ngineers heeft een Nederlandse vestiging in Den Haag en een ontwikkelingscentrum in Sint-Petersburg.
Als een groot wetenschappelijk en technisch centrum trekt Sint-Petersburg veel talenten en technologische
startups aan, wat ons helpt om het competentieniveau van onze specialisten te blijven ontwikkelen en
verbeteren.

We zijn geen gigantische corporate maar hebben een toegewijd team van professionele en loyale 
medewerkers die bekwaam zijn in het maken van hoogwaardige software. In tegenstelling tot veel 
softwarebedrijven uit verre landen, is Sint-Petersburg dichtbij. Dit heeft zowel vanuit een cultureel en 
communicatie-perspectief grote voordelen! 

mailto:hanspeeters@e-ngineers.com
tel:+310651245088



