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algemene info

wij zijn whyellow
Wij creëren slimme digitale oplossingen volledig vanaf 
scratch volledig op maat voor specifieke problemen bij 
unieke organisaties. Ieder IT bedrijf zegt dit, maar ver-
volgens moet de klant zelf maar verzinnen hoe dat dan 
moet. Wij beginnen niet bij het maken van software, maar 
bij het bedenken ervan!

Om echt slimme oplossingen te bedenken kruipen we in 
de huid van onze klanten om met creatieve en innovatieve 
digitale oplossingen dingen te realiseren die anders nooit 
tot stand gekomen waren. Wij vragen onze klanten om 
vertrouwen:

 
 

We ontwikkelen niet zomaar wat ge-
vraagd wordt. Integendeel. Onze drive is de zoek-

tocht naar datgene wat écht nodig is. We communiceren 
open en duidelijk. En hoewel we graag verrassen, zijn we in 
de samenwerking met onze klanten juist betrouwbaar en 
voorspelbaar. Zo creëren we een duurzame relatie waarbij 
we gezond kritisch kunnen zijn.

“Sit back and relax, geef ons jouw digitale ambitie wij maken het waar.”
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Het soort digitale oplossing varieert. Soms volstaat een 
slim webportaal, of maken we een digitale connectie met 
gebruikers via een app op hun telefoon. Een andere keer 
zetten we sensoren en geavanceerde artificial intelligen-
ce-technieken in voor een internet of things-oplossing. 
We zoeken altijd de best passende IT-oplossing en ge-
bruiken daarbij cutting-edge technologie zoals .NET 
Core, React, Kotlin en Swift, maar ook low-code platfor-
men Mendix en OutSystems.

Zo komen we ‘gewoon’ tot een unieke digitale op-
lossing die organisaties en hun ‘klanten’ écht voor-
uit helpt. Nu en in de toekomst.

Wij doen dat niet voor een specifieke markt, wij kun-
nen en willen met iedereen meedenken. Voor de aan-
pak maakt het dus niet zoveel uit, maar als we dan 
toch mogen kiezen werken we het liefst aan oplos-
singen waar we zelf ook een beetje warm van worden. Wij 
vinden het bijvoorbeeld wel fijn als het een beetje duur-
zaam is of maatschappelijk relevant. Want betrokken zijn 
bij de maatschappij brengt het slimste in ons naar boven. 

Een gezonde veestapel dankzij 

automatische monitoring voor 

de Gezondheidsdienst voor 

Dieren

Zo mochten we o.a. werken voor; 

Effectievere behandeling in het Prinses Máxima Centrum met een state of the art patiëntendossier

Een onvergetelijke tijd voor 

lichamelijk beperkten met een 

digitaal planningsysteem voor 

de Zonnebloem

algemene info
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hq
Bij Whyellow geloven we erin 
dat alles op elkaar aan moet slui-
ten. Niets staat op zichzelf. Dus 
niet: slimme oplossingen maken 
om vervolgens in een saai kantoor 
ergens op een verlaten industrieter-
rein software te ontwikkelen. Of en-
thousiaste en vooral creatieve colle-
ga’s aannemen om vervolgens alleen 
maar keihard te werken met z’n allen 
en standaard pakketten implemente-
ren. En dus zitten we in de oude energiecentrale van Phi-
lips, niet voor niets Innovation Powerhouse genoemd. 

Een inspirerende omgeving waar creativiteit groeit en 
bloeit. En daarnaast op loopafstand van het station en het 
leuke centrum van Eindhoven waar we af en toe inspiratie 
uit een glas speciaal bier halen.

Don’t 
be a Yellow belly

“What’s in a name?”. Nou bij ons juist heel veel: de “Why” 
van letterlijk waarom, begrijpen waar onze klanten mee 
bezig zijn, maar ook weten wat er speelt bij onze collega’s. 
Altijd doorvragen en ook meedenken.

En dan de combi met Yellow, en niet als in de kleur geel. 
Die vind je dan ook niet terug in onze huisstijl. “Yellow’ is 
slang (lees straattaal) in the states voor ‘laf’….ja en dat zijn 
we dus vooral niet. En we stimuleren klanten ook lef te 
tonen. Als je het verschil wilt maken met digitale dienst-
verlening dan moet je namelijk wel lef hebben.

onze inspirerende werkplek: Innovation Powerhouse

algemene info
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Wij zijn de mensen van 
Team Whyellow
Met 30 collega’s pakken we alle uitda-
gingen op. Wij geloven in de kracht van 
diversiteit, want verscheidenheid maakt 
sterk. Bij ons mag je dan ook jezelf zijn. 
Wij geven ruimte aan anders zijn. Want 
door al die verschillende achtergronden, 
culturen en persoonlijkheden vullen we 
elkaar aan en kunnen we als geen ander 
omgaan met en anticiperen op verande-
ringen. En niet heel onbelangrijk: je zit ook 
lekker in je vel, vind je je werk leuk en haal 
je het beste uit jezelf. zorgt voor de nodige 
afleiding tijdens het serieuze werk. Wij kun-
nen beamen dat een hond op kantoor leuk is 
en stress verlagend werkt. Als je er even door-
heen zit dan is Misia altijd bereid tot een knuffel 
en dat relativeert.

Onze gemiddelde leeftijd is 30 jaar... maar als je de COO en de CEO daar vanaf 

haalt zijn we opeens 2 jaar jonger ;-)

algemene info
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Hoewel onze achtergronden 
uiteenlopen, hebben we  
allemaal een HBO of WO 
diploma.

Ons ziekteverzuim ligt ruim 
onder de 2%, en daar zijn we 
ontzettend trots op!

14 van de 30 personen die bij 
Whyellow werken hebben bij ons 
stage gelopen of hebben we via 
een collega leren kennen.

We hebben een kantoorhond 
- Misia - die zorgt voor de 
nodige afleiding tijdens het 
serieuze werk. Wij kunnen 

beamen dat een hond op 
kantoor leuk is en stress 
verlagend werkt. Als je er even 

doorheen zit dan is Misia 
altijd bereid tot een knuffel 

en dat relativeert.

algemene info
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Zelfsturend
Onze organisatie is heel overzichtelijk, veel 
platter kan het eigenlijk niet. ‘Onder’ de di-
rectie zie je direct de scrum teams die nage-
noeg geheel zelfstandig opereren. 

We hebben drie teams, uiteraard ieder met 
een eigen scrummaster en productowner. 
Elk team is multi-disciplinair waardoor elk 
(nieuw) project door een van de teams kan 
worden opgepakt.  Geheel zelfstandig rege-
len ze dan ook alles met elkaar en met ‘hun’ 
klanten. Doordat we lean en mean zijn voor 
wat betreft interne processen om lijnen kort 
te houden, hebben we een klein staf team. 
Hierin vallen alle algemene activiteiten zo-
als: sales, marketing, finance, facility en HR. 
Het management is integraal onderdeel van 
dit team.

algemene info

management

team bravoTeam Alpha team charlie

Analysts
Designers

Developers

Analysts
Designers

Developers

Analysts
Designers

Developers

ceo coo

po sm po sm po sm
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algemene info

superkracht
Onze kracht zit in de drive om alle Nederlandse organisa-
ties digitaal superfit te maken. Dit zodat er geen middelen 
worden verspild aan dingen die een computer ook prima 
kan, of jouw buitenwereld (klant, consument, patiënt, bur-
ger, business partner) eigenlijk het liefste zelf doet met 
wat digitale hulp.

Om dat voor elkaar te boksen, moeten we zelf natuurlijk 
ook superfit zijn en tegen een stootje kunnen. En voor al-
lebei is groei belangrijk, althans tot een zekere omvang. 
Want veel mensen leidt al snel tot extra managementla-
gen, meer overleg en dat willen we juist niet. Maar groei in 
aantal mensen is wel nodig om nieuwe klanten te helpen, 
en tegelijkertijd bestaande klanten mee te helpen in hun 
evolutie. Groei is ook nodig om voldoende ont-
wikkelingskansen voor collega’s te bieden. 
‘Up or out’ geloven we niet in, maar wel 
in ‘learn or lose’. Bij Whyellow zijn er 
altijd kansen iets nieuws te probe-
ren, iets te leren en misschien leidt 

dat tot je nieuwe carrièrestap.

Wij proberen voortdurend onze dienstverlening te verbe-
teren. Kunnen we slimmer en beter software maken? Zijn 
er nieuwe technieken die we moeten adapteren (en oude 
afzinken)? Kunnen we componenten hergebruiken? Een 
product opzetten zodat er meer partijen zijn die de inves-
tering dragen? 

Whyellow is over vijf jaar een club van wel ……. ambitieuze 
jongens en meiden die trots zijn op wat ze doen, en dat 
ze dat samen doen. En als we zo succesvol zijn dat we log 
worden, dan splitsen we ons op, en is WhyPink een feit.
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werven 

en verwelkomen

match 
De meeste nieuwe talenten komen via het afstuderen of 
via een collega bij ons werken (referral noemen ze dat). In 
het eerste geval kennen we de nieuwe collega al, we heb-
ben zo’n half jaar de tijd gehad om te zien of iemand een 
Whyellow-er in spe is. Dit werkt natuurlijk beide kanten op. 
Een sollicitatie is dan verder ook niet nodig.

Veel collega’s hebben bij ons eerder al stage gelopen of zijn 
met goede cijfers bij ons afgestudeerd. We werken veel sa-
men met hogescholen in de regio, en dan niet alleen door 
middel van het beschikbaar stellen van afstudeerplekken. 
We willen namelijk ook iets teruggeven. Daarom zijn stagi-
airs, maar ook eerste en tweedejaars studenten altijd van 
harte welkom bij ons.

In het tweede geval zit het ook wel goed, Wanneer een 
Whyellow-er iemand aandraagt voor het 
Team, is er eigenlijk altijd wel een 
100% fit.

Om een goede match met onze cultuur te maken werken 

we daarnaast zo min mogelijk met recruiters. We hebben 

het geluk dat er genoeg kandidaten rechtstreeks via onze 

vacatures op de website op ons af komen. 
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Werven 

en verwelkomen

Om een goede match met onze cul-
tuur te maken werken we daarnaast 
zo min mogelijk met recruiters. We 
hebben het geluk dat er genoeg 
kandidaten rechtstreeks via onze va-
catures op de website op ons af ko-
men. 

first contact
Het eerste contact wordt dan ge-
legd. Niet door een secretaresse 
maar direct door iemand van onze 
directie (...wel een grote term voor 
onze omvang maar zo heet het nu 
eenmaal). Omdat we het belangrijk 
vinden potentiële nieuwe collega’s 
te leren kennen, en als eerste stap 
een goede match met onze cultuur 
te maken. Dit betekent dat we in ie-
der geval ook kijken wat de aanslui-

ting is met onze kernwaarden. 

Voor welke rol je komt maakt hierbij 
niet uit. Als de telefonische kennis-
making goed verloopt wordt me-
teen een vervolg gepland. 

Het kan ook  zomaar zijn dat je met 
een getekend contract naar huis 
gaat en kunnen we je al feliciteren 
met je nieuwe baan. Want dan is al-
leen jouw handtekening nog nodig 
om bij ons te beginnen.

Solliciteren? zo kun je het noemen 
maar eigenlijk is het kennismaken 
met elkaar. En zo steken we het ook 
in, heel persoonlijk. Het is immers 
ook voor jou belangrijk om een goed 
beeld te krijgen zodat je de belangrij-
ke keuze voor een nieuwe baan wel-
overwogen kunt nemen. Op een en-
thousiaste manier leggen wij graag 
uit waar we trots op zijn, en wat 
onze ambities zijn voor de toekomst. 
En kan ook jij vanalles over jezelf ver-
tellen. Free format, dus niet alleen 
vragen op het einde van het gesprek 
maar gewoon ook tussendoor zo-
dat je niets vergeet en je je niet op 
de weg naar huis pas herinnert wat 
je ook alweer had moeten vragen. 

Ook dan kun 
je overigens 
gewoon even 
bellen, mai-
len of een ap-
pje sturen en 
komen we zo 
snel mogelijk 

met een antwoord op je vraag.

Een sollicitatie? Meer 
een kennismaking 

eigenlijk
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Werven 

en verwelkomen

Het eerste gesprek is altijd met onze COO. 
Voor welke rol je komt maakt daarbij niet uit. 
Het doel is de match met onze cultuur te 
maken. Aan het einde van het gesprek stem-
men we af wanneer we bellen om het ver-
volg te bespreken. Ben jij en zijn wij enthousi-
ast dan plannen we een tweede kennismaking 
in zodat je kan kennismaken met je toekomstige 
collega’s. Het tweede gesprek is meer inhoudelijk van aard 
en gaan we (maar ook jij) meer de diepte in. 

We schakelen altijd snel, we zijn nog veel te klein voor in-
gewikkelde procedures. Daar houden we sowieso niet zo 
heel erg van. Hebben we een beeld en zien we allebei een 
match dan kun je ook zomaar meteen met een contract 
naar huis gaan. En eigenlijk kennen we de meeste kandi-
daten al een beetje omdat ze via collega’s bij ons een kop 
koffie of een biertje komen drinken. Of zijn ze als introdu-
cé al een keer mee zijn gegaan met een van onze ‘buiten-
kantoorse’ activiteiten. 

Je eerste dag:   Enjoy the ride!
De scrummaster van jouw nieuwe team vangt je aan het 
begin van de dag op. Onder het genot van een goede kop 
koffie, want die hebben we echt bij Whyellow, praten we 
je even door je eerste dag. Geen onbekende materie want 
we hebben elkaar de week ervoor al even telefonisch ge-
sproken om de eerste dag af te stemmen en mogelijk wat 
vragen van jou te beantwoorden. Want vaak is het door 
vakantie of opzegtermijnen al even geleden dat we elkaar 
hebben gesproken. En dus even een belletje een week 
voordat je begint. Ook nodigen we je na tekenen contract 
en dus voor je eerste werkdag al uit voor kennissessies en 
gezellige activiteiten. Zo kun je al op een leuke manier ken-
nismaken met je nieuwe collega’s voordat je begint. Dat 
maakt zo’n eerste dag een stuk makkelijker.

Je bent vanaf dag 1 onderdeel van een van onze (scrum) 
teams en draait al snel volwaardig mee. Het team vangt 
je de eerste dag op en regelt nagenoeg alle eerste zaken 
voor je. Op je bureau, eigenlijk flexplekken maar ach…., 
vind je je nieuwe laptop, kaartje met grappige teksten van 
je nieuwe collega’s, een flesje wijn en als je ervoor hebt 
gekozen om veel naar de klant te gaan je autosleutels. We 
zijn blij zijn dat je er bent.

Aan het einde van de dag praten we nog even bij en evalu-
eren we je eerste dag: wat je ervan vond en waar kunnen 
we het eventueel nog beter doen?12



inspireren
Motiveren en inspireren vinden we ontzettend 
belangrijk. Dit doen we dan ook op verschillende 
en eigenlijk op zoveel mogelijke manieren. 

Inspireren van het 
team
Sowieso kiezen we onze markten/klanten (ook) op im-
pact in de maatschappij. Heel graag een ziekenhuis of an-
dere zorgverlener als klant! En liever een project dat bin-
nen een paar maanden in gebruik kan worden genomen 
dan 2 jaar onder water als team. Want zingevend bezig 
zijn, ook dat inspireert!

13



Inspiratie door 
de klant
Inspiratie werkt twee kanten op: Wij inspireren de 
klant met technologie en de klant inspireert ons 
met zijn passie voor het vak.

Klanten inspireren we niet alleen door actief te blog-
gen over relevante ontwikkelingen, maar ook door 
inspiratiesessies te organiseren. Middels deze sessies 
willen we de markt vanuit ons vak “technologie” infor-
meren en enthousiasmeren.  Want ga er maar aan staan 
als manager bij een bedrijf met voornamelijk ‘oude den-
kers’ en legacy systemen om een succesvolle digitale 
transformatie strategie te implementeren. No nonsens 
als we zijn delen we onze R&D resultaten graag met de 
markt. En vragen we andere sprekers of concullega’s ook 
een bijdrage te leveren.  

 

En dat werkt twee 
kanten op, klanten inspireren ons 

ook. We gaan regelmatig op bezoek bij onze 
klanten om meer te leren over hun business maar ook om 
begrip te krijgen voor hun uitdagingen en problemen. Bij-
voorbeeld op bezoek bij een veehouder om meer mee te 
krijgen (...WHY) van de klant van onze klant, in dit geval de 
Gezondheidsdienst van de dieren. Ook vragen wij regelma-
tig klanten om hun ervaringen ten aanzien van de samen-
werking te delen en te presenteren aan onze collega’s.

inspireren
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Wikipedia:

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens be-
tekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. 
Het Latijnse woord communicare slaat terug op “ iets ge-
meenschappelijk maken”. Bij communicatie wordt informatie 
met elkaar gedeeld door middel van geluid (zoals bij spraak 
en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst).

Acteren en communiceren vanuit kracht en vertrouwen,  
zonder geheimen, dat is de interpretatie die wij geven aan 
transparantie. Ook het kantoor is hierop ingericht: een 
grote doorkijk.

Wij als IT’ers de hele dag bezig om informatie uitwisseling 
- digitaal - zo makkelijk en prettig mogelijk te maken. Dat 
moet onderling dus een makkie zijn! 

Zeker omdat 
goede communicatie es-

sentieel is om ons werk goed uit te 
voeren. Wij moeten onze klanten goed begrijpen 

om oplossingen te kunnen ontwerpen. En ook onderling is 
afstemming cruciaal om een complex project tot een goed 
einde te kunnen brengen. Nog los van het feit dat pas als 
je weet met wie je werkt, wat hem/haar drijft, en wat voor 
Whyellow belangrijk is om echt lekker te kunnen werken.

Hoe zorgen wij ervoor dat we goed blijven 
communiceren?

spreken
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spreken

Vanuit het 
Management 
Je kunt altijd bij management en directie 
binnenlopen en daarbij is geen vraag te gek. 
Zelf proberen we iedereen op de hoogte te 
houden door kwartaalmeetings, twee-weke-
lijkse operatieoverleg, maandelijkse bierkrat 
updates, nieuwsbrief en 1 op 1s. Hiervoor heb-
ben we dan wel een (overleg)structuur voor 
bedacht, omdat we dit zo belangrijk vinden.

Om al onze collega’s zo veel mogelijk mee te 
nemen in de actuele en toekomstige ontwik-
kelingen bij Whyellow organiseren we eens in 
het kwartaal een meeting, letterlijk kwartaal-
meeting, voor al onze medewerkers. Iedereen 
is hierbij aanwezig. Directie vertelt dan alle 
ins en outs mbt financiële performance, sales 
pipeline etc. Geen geheimen. 

op een kratje
Daarnaast staat de directie eens in de maand 
voorafgaand aan de vrijdagmiddagborrel in 
een losse setting op een bierkratje om ieder-

een op de hoogte te brengen van de actua-
liteit m.b.t. de operationele stand van zaken. 

Deze sessies zijn altijd goed voor een flinke dosis 
interactie.
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spreken

richting klanten
We werken heel nauw samen met klanten. We 
gaan vaak naar onze klanten toe, en zij zijn integraal 
onderdeel van het scrum proces. Standups, sprint 
reviews ….. we doen het liefst zo veel mogelijk sa-
men met de klant.

 

Onlijn
Daarnaast zijn we natuurlijk ook dol op digitale communi-
catie:

• Facebook en instagram om vrienden van de show en 
potentiële collega’s een inkijkje te geven in de fun kant 
van Whyellow.

• Linkedin om zakelijke succes te delen of potentiële 
nieuwe klanten te werven door door onze visie te de-
len.

• Digitale nieuwsbrief om ook iedereen die thuis 
werkt op de hoogte te houden.

• Rocketchat als chat platform om 
de lijnen lekker kort te houden.

Medewerkers 
onderling

Uiteraard wordt er ook door whyellow-ers onderling in-
formatie gedeeld en gecommuniceerd. Met feedback ses-
sies begeleid door een externe proberen we de openheid 
en transparantie naar elkaar toe te stimuleren.

Ook binnen het Scrum framework staat openheid en 
transparantie centraal. Het is dan ook geen toeval dat wij 
Scrum hebben geadopteerd in onze Way of Working. In 
nauwe samenwerking met elkaar en de klant software 
ontwikkelen, daar worden wij gelukkig van en werkt ook 
het best in onze optiek.
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Luisteren
Verankerd in de bedrijfscultuur is openstaan voor ieders 
mening, en de gelegenheid deze te geven zonder veroor-
deeld te worden. Dat begint al met de spelregels binnen 
de development teams. Omdat wij op basis van scrum wer-
ken is er iedere dag gelegenheid om tijdens de daily stan-
dups te vertellen waar je staat, wat je gaat doen, hoe het 
de dag ervoor is verlopen en waar je vastloopt. We hebben 
spelregels opgesteld hoe je met elkaar omgaat.

Maar ook na een sprint is er ruimte voor reflectie, tijdens 
de retrospective. Hierin gaat het team vooral kijken wat er 
goed ging en wat minder. Wederom een gezonde discussie 
als gelijken met alle ruimte voor alle meningen.

En hoe doet het 
management het? 
We proberen een bedrijfscultuur te stimuleren die uitno-
digt tot luisteren. Goed luisteren naar de mensen in de 
organisatie levert waardevolle inzichten op. Daar moet 
voldoende tijd en ruimte voor worden gecreëerd. En een 
setting waarin collega’s - ook bij management - zich veilig 
voelen.

Zo werken we veel met een externe coach. Wanneer ie-
mand graag met een professional van buiten de organi-
satie wil sparren dan kan dat gewoon. En alles blijft ver-
trouwelijk uiteraard. Deze coach, waar wij al lang mee 
samenwerken en heel goed kennen, zetten wij ook in bij de 
ontwikkeling van medewerkers als onderdeel van de 10% 
mentoring en coaching.
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Ook onze beoordelingsgesprekken zijn twee-
richtingsverkeer, en dus een dialoog ipv het 
eenzijdig beoordelen van iemand zonder weer-
woord. 

In de jaarlijkse Whyellow Retro vragen we feedback 
op wat er goed gaat en wat er beter kan binnen het 
bedrijf. Daar hangen we dan een actieplan aan en 
gaan ermee aan de slag.

luisteren
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bedanken
Bedanken is een kwestie van maatwerk 
maar vooral ook een collectief en continu 
proces. 

We organiseren veel activiteiten buiten werk-
tijd om. Dat varieert van werkinhoudelijke ses-
sies - de fill your brain avondjes - tot cocktail 
en poker avonden. Standaard op het program-
ma staan de jaarlijkse BBQ, het memorabele 
skiweekend en de huttentocht door de alpen. 
Laatstgenoemde voor de  liefhebber maar erg 
goed om te zien dat de hike groep steeds groter 
wordt. Overigens allemaal op vrijwillige basis, niets 
moet en alles mag.

Een nieuw (klein) gebaar vanuit de werkgever is de 
lunch. Omdat we het belangrijk vinden om ie-

dere dag even op andere manier met elkaar om 

te gaan faciliteren we iedere dag een lunch buf-
fet. Gratis voor iedereen, en collectief aan de ‘keukentafel’ 
of een rondje ‘wandelen’ buiten.
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bedanken

Opvallende individuele prestaties worden bij voor-
keur zo creatief mogelijk ingevuld. Iets bijzonders ge-
daan? Dan krijg je een dinerbon voor een sterrenres-

taurant (voor 2 want alleen is ook maar saai) of 
soortgelijks, net waar je van houdt. 

Want ook dat weten we van je. Heb je met je team een 
bijzondere prestatie neergezet dan mag het team zelf 
iets bedenken om het succes te vieren. Want een her-
innering is meer waard dan een geldbedrag vinden we, 
want die ben je zo vergeten. 
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Ontwikkelen

Op (ontwikkel)reis 
bij Whyellow.
Bij ons vind je geen standaard opleidingsprogramma’s. 
Ontwikkeling is echt maatwerk wat ons betreft. Wat 
voor de een wel werkt, kan zo maar voor de andere niet 
de juiste manier zijn of zelfs averechts werken. Iedereen 
heeft zo zijn eigen belemmeringen, drives en ambities. 
Wat deze zijn bespreken we geregeld in 1 op 1 gesprekken, 
het liefst even buiten de deur, samen lunchen ofzo, even 
los van de werksetting.

We geloven vooral in “learning by doing”.  Een mooie term 
voor in het diepe gegooid worden. En dat in combinatie met 

mentoring van de meer ervaren collega’s en coaching 
door een professional, met daar bovenop heel 

specifiek ondersteuning door trainingen. In een 

soort 
van 70, 20,10 

verhouding en dus aan-
dacht voor zowel formeel als infor-

meel leren. Zodat we ons niet alleen richten op 
de zichtbare ontwikkelpunten maar ook op alles wat daar-
aan ten grondslag ligt….ook hier de “Why” van Whyellow.
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Peer programmen doen we ook. De meer junior collega’s 
leren dan door mee te kijken met de meer ervaren colle-
ga’s en zo zorgen we ervoor dat er ook kennis wordt  ge-
deeld over de verschillende scrum teams heen.

En niets is ons gek genoeg. Een interessant congres in Lon-
den zoals Angular connect en MongoDB Europe waar een 
aantal collega’s ook dit jaar weer zijn geweest, daar staan 
we zeker voor open. En niet alles hoeft werkgerelateerd te 
zijn. Met z’n allen naar een lezing over duurzaam onderne-
men is net zo interessant. Het zijn juist dit soort 
initiatieven die we toejuichen.

Ook organiseren we eens in de 2 maanden de 
“Fill Your Brain”. Kennissessies door collega’s voor colle-
ga’s, veelal gevolgd door een klein biertje bij ons om de 
hoek of op kantoor. 

En gaan we op bezoek bij vergelijkbare bedrijven om te 
kijken wat hun best practices zijn bij het ontwikkelen van 
software.

Continu leren vinden we belangrijk en zit ingebakken in 
onze Way of Working. Elke sprint wordt geëvalueerd maar 
ook buiten de teams om vragen we feedback in de Why-
ellow retro: wat gaat er goed en wat kan er nog beter? De 
actiepunten pakken we dan zo snel mogelijk op.

Ontwikkelen
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Zorgen doen we in goede en in slechte tijden. Bij hele 
leuke maar misschien wel juist bij erg vervelende ge-
beurtenissen. We vinden het belangrijk dat je hierin niet 
alleen staat en dat ook je collega’s pal achter je staan en 
vragen hoe het met je gaat. Of een biertje komen drinken 
om de leuke dingen mee te vieren. Maar ook helpen om je 
grenzen te bewaken door zorg te dragen voor een goede 
werk-/ privé balans.

Belangrijke 
gebeurtenissen
Uitbreiding van de Whyellow familie op het thuisfront 
wordt uiteraard gevierd. Direct nadat de ooievaar het pak-
ketje heeft afgeleverd, wordt een kaartje verstuurd samen 

met een leuk badjasje met de naam van de jongste 
telg erop. Als de kraamvisite rust weer een beet-

je is wedergekeerd komen we even langs met

 een cadeau 
voor de kleine. Liep er al 

eentje (of nog een...) rond dan krijgt 
die ook wat aandacht van ons. 

Bij een bruiloft, en eerlijk zo veel hebben we er nog niet 
gehad, komen we met z’n allen langs als we uitgenodigd 
zijn. Dan bouwen we het feestje gewoon mee. De colle-
ga’s sponsoren zelf voor een leuk cadeau en ook de direc-
tie neemt iets mee. Ook hier maken we gebruik van onze 
speciale talenten in maatwerk. 

Ook vervelende gebeurtenissen in het leven hebben we 
bij ons gelukkig nog erg weinig meegemaakt. En uiteraard 
hopen we dat dat zo blijft. Maar als er dan toch iets ver-
velends gebeurt  geven we je tijd voor het verwerken van 

Zorgen

Kijk... Hij heeft de gemiddelde Whyellow leeftijd gehaald (-:
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zorgen

het verlies of om dingen te regelen. Dan vinden we het 
minder belangrijk wat er op precies in de  arbeidsvoor-
waarden staat. Juist in slechte tijden kun je als werkgever 
iets teruggeven aan je medewerkers.

Coaching
Loop je ergens tegenaan, vind je iets moeilijk of wil je ge-
woon even je ei kwijt en bespreek je dat liever niet met 
collega’s of je leidinggevende? Dan bieden we je de moge-
lijkheid om hiervoor met een professional te praten. 

work / life balance
Structureel overwerk? Nee! Want dan is er iets anders 
aan de hand en pakken we liever dat aan met z’n allen. En 
dus streven we naar een gezonde werk- en privé balans. 
En natuurlijk is het af en toe schouders eronder om een 
deadline te halen, maar dat is op z’n tijd ook wel weer leuk. 
Een trots gevoel als je als team wederom mooie software 

hebt opgeleverd. En die extra uren, uitbetalen of 
extra verlof? Dat bepaal je zelf. Lang op kantoor 

blijven zodat iedereen het ziet, daar trappen 
we overigens niet in. 

Parttime wer-
ken zit standaard in onze 

arbeidsvoorwaarden. Werk je liever 
4 dan 5 dagen omdat werk niet het enige is in je 

leven dat belangrijk is? Dan is dat default mogelijk. Toch 
weer terug naar full of part time, dan regelen we dat. Ook 
mag je verlofdagen kopen en kun je langer op vakantie als 
je dat wilt. 

Verlofdagen worden standaard goedgekeurd. Want hoezo 
bepalen wij wanneer je kunt gaan? We gaan er vanuit dat 
je dit zelf het beste kunt bepalen en hebt afgestemd met 
je team. Daar hoeft geen leidinggevende tussen te gaan 
zitten.
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Fun!
En naast de eigen hobby’s van onze collega’s doen 
we vanalles om ook samen plezier in het werk te 
hebben. Geen trucje want eigenlijk gaat dat van-
zelf. Veel wordt door het team zelf bedacht. We 
gaan met z’n allen skiën en/of hiken, mountainbiken 
(wekelijks) maar ook een business marathon gaan we 
niet uit de weg. Die moet natuurlijk wel beter volgend 
jaar. De avontuurlijke foto’s in onze presentaties en op 
de website…. die komen niet van internet, dat zijn we 
gewoon zelf.

En minder actief is uiteraard ook prima: er zijn boardgame 
nights voor de bordspel liefhebber en LAN parties voor de 
echte gamer. De voetbaltafel en de Playstation behoren 
tot de standaard inventaris op onze balans. De eerste edi-
tie van het Whyellow tafelvoetbaltoernooi is alweer een 
feit.

zorgen
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Ook gaan we geregeld wat drinken met z’n al-
len, vooral de speciaalbiertjes doen het goed. 
Dit we bij ons kantoor, we hebben een biertap 
voor de liefhebber, en eens in de 2 maanden 
gaan we de stad in: kill your brain is de officieu-
ze titel en klein beetje een Geuzennaam wel. De 
directie is er eigenlijk altijd wel bij, stiekem doen 
zijn nog altijd het licht uit. En elke vrijdag samen 
lunchen in de vershallen voor de enige ongezonde 
hap in de week. Moet ook kunnen.

En alles is optioneel, ben je er niet bij? Ook helemaal 
prima.

De legendarische 
Whyellow 
kerstborrel
Elk jaar sluiten we af met de traditionele kerstborrel. Buiten 

de speech waarin de directie terugblikt op het afgelo-
pen jaar is er geen echt vast format. Vorig jaar met 

z’n allen bowlen - retro style - en daarna op stap. 

Het 
ke r s t p a k -

ket was een ludiek item, 
Ook hier geen eenheidsworst, bij 

elkaar geshopt door de directie. Elk cadeau was 
gekoppeld aan een specifieke gebeurtenis of bijzondere 
presentatie van een individuele collega. Dit alles ingeleid 
met een korte toelichting, uiteraard met een gezonde do-
sis humor en dikke knipoog.

zorgen
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Samen lunchen
Het idee lag al op de plank maar versneld door 
de eenzame Corona periode waarin collega’s 
zeer sporadisch vanuit kantoor werkten en con-
tact houden met elkaar nog lastiger werd is het 
initiatief geboren om de lunch goed aan te pak-
ken. Sinds dit jaar wordt er iedere dag een volledi-
ge verzorgd lunchbuffet neergezet waar iedereen 
gratis gebruik van mag maken. Er zijn slechts twee 
voorwaarden; 

1. Lunchen doe je samen aan tafel en niet met je 
broodtrommeltje en je koptelefoon achter je bu-
reau. 

2. Je helpt mee met opruimen en zorgt ervoor dat de 
gezamenlijke ruimte na de lunch er weer keurig net-
jes uitziet.

zorgen
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Vieren
Ons motto is, als er niets te vieren is bedenken we 
wel wat. En onder het mom, het is pas feest als de 
politie is geweest maken we er altijd wel wat van. 

Maar ook zakelijk succes moet je vieren. Het is zo Hol-
lands om altijd maar door te denderen en je vooral druk 
te maken om nieuwe uitdagingen, maar we boeken 
voortdurend succes en dat is helemaal niet gewoon. Een 
mooi resultaat voor een klant of een nieuwe klant zijn al-
lemaal mijlpalen. En dat vieren we samen met zijn allen, 
of klein met de betrokken medewerkers. Dat kan variëren 
van een glas champagne tot een raketje of een leuke acti-
viteit samen. Soms zelfs met de klant in kwestie want ook 
zonder klanten geen succes!
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We vinden dat de beloningssystematiek consistent moet 
zijn. Ervaring, kennis, toegevoegde waarde spelen allemaal 
een rol. Het is niet zo dat een leidinggevende perse ver-
der kan komen qua beloning dan een professional. E.e.a. 
wordt vooral bepaald door impact op de omgeving en de 
bedrijfsresultaten. Age is nothing but a number…..je bent 
sowieso nooit te jong om de leiding te nemen, of om het 
goede voorbeeld te geven, een kritische vraag te stellen of 
alweer iets nieuws uit te proberen.  

Niemand heeft bijzondere/vaste bonusafspraken. Wel 
worden buitengewone prestaties op maat beloond. Wij 
denken dat een schouderklopje voor iedereen een andere 
vorm heeft, maar dat een eenvoudige eenmalige financië-
le bijdrage niet veel indruk maakt. Een dagje met porsches 
scheuren op het circuit wel, of een leuk gevulde spaarreke-
ning op naam van je jongste dochter wel….

Buiten 
werktijd

Daarnaast zijn er een aantal tradities ontstaan die vooral 
draaien om teambuilding. Zo gaan we in de wintermaan-
den met iedereen die wil een lang weekend skiën. En in 
de zomermaanden gaan we een lang weekend op hutten-
tocht in de bergen. 

Een betere manier om elkaar door en door te leren ken-
nen bestaat er niet als je dagen lang met een rugzak naast 
elkaar kilometers lang omhoog en omlaag moet. Fysieke 
conditie doet niet ter zake, iedereen kan het desnoods 
dragen we hem of haar de berg op. Samen uit samen thuis 
zonder enige vorm van prestatiedrang. De directie is altijd 
van de partij. Een weekend lang o.b.v. gelijkheid de berg af 
en op, en af en op…..

delen
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Effectief

Leiderschap

We hebben ambitieuze plannen voor de toe-
komst. We willen innovatieve en vooral ook kwali-
tatief hoogstaande software maken. Onze mensen 
zijn hierin essentieel. Wij hechten dan ook veel waar-
de aan de ontwikkeling van medewerkers door ze in 
hun kracht te zetten. Zodat we kunnen doen waar we 
goed in zijn en mooie prestaties kunnen neerzetten. 
 
Om dit te faciliteren hebben we een lean and mean 
HR beleid: geen onnodige overhead voor werkgever 
en frustraties bij de werknemer. Ook hier weer maat-
werk en geen one size fits all beleid. Wat we voor-
al belangrijk vinden is dat je energie uit je werk haalt. 
En eigenlijk staat dat centraal in onze HR gedachte. 
 
Ook hier geen ingewikkelde en wetenschappelijke HR mo-
dellen. Geen A-player strategie, Geen functiehuis, Geen up 

or out etc. ‘Gewoon’ met elkaar in gesprek gaan, jaar-
lijks een beoordelingsgesprek en gedurende het 

jaar vooral ook meerdere feedbackmomenten. 

 

 
Mensen niet in hokjes plaatsen 

maar juist kaders los laten. Alles tweerich-
ting want anders is het geen gesprek meer.  

 
Bij je beoordeling wordt aan iedereen waar je nauw mee 

samenwerkt feedback gevraagd. Het is dus niet alleen 
feedback van je manager maar van al je collega’s. Zij we-
ten als geen ander wat je hartstikke goed doet, en met 

welke adviezen ze je weer stappen kunnen laten zetten. 
Wij werken ook niet met beoordelingsscores, een stem-

pel gaat de medewerker niet verder helpen. Het gaat ons 
om het geven van de juiste feedback zodat de medewer-

ker weer verder kan groeien richting zijn ambities. 
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Betekenisvolle

waarden

Kernwaarden 
 
Doelgericht

We zijn nuchtere brabanders. Niet gebakken lucht maar 
gewoon doen. Digitalisering is niet makkelijk, en IT heeft 
helaas een slecht imago. Wij zorgen er altijd voor dat we 
tot een passende oplossing komen waar onze klanten mee 
geholpen  zijn. 

Open (minded)

Om mooie uitvindingen te kunnen doen is een open blik 
nodig. We hebben het ook wel eens bij het verkeerde eind, 
maar zijn flexibel om een andere aanpak te proberen. In 

plaats van het glas halfleeg zien wij het halfvol, en dan 
smaakt die tweede helft toch beter!

 

Betrouwbaar

Ons doel is mooie dingen creëren waar wij trots 
op zijn, en waar organisaties structureel beter van te wor-
den. Het liefst voor de langere termijn want dan maak je 
echt een verschil. En dat willen we vandaag, morgen en 
overmorgen blijven doen..

Gelijkwaardig

Wij bereiken onze doelen alleen door als team samen te 
werken. Iedereen doet er toe, ervaren en onervaren, tech-
neut of manager het maakt niet uit. We hebben respect 
voor elkaar, staan fouten toe en mogen elkaar zonder om-
wegen aanspreken op gedrag.32



Aan het werk
Naast onze kernwaarden zijn we vooral ook 
een informele club. Alles in beton gieten met 
procedures en regels is niet echt ons ding. Re-
gels worden veelal niet vanuit vertrouwen en 
eigen kracht opgesteld. En daar zijn we juist wel 
van: we geloven in het team! We hebben je nota-
bene zelf aangenomen, dus veel regels zegt dan 
ook iets over ons toch? Bovendien zijn we creatief 
in onze oplossingen en begeven onze klanten zich 
in een dynamische omgeving. En dan moet je flexi-
bel zijn. 

Bij ons is er ruimte om fouten te maken, daar word 
je niet op afgerekend maar eerder in gestimuleerd. 
Klinkt gek maar door jou uit je comfort zone te halen 
nemen we het risico op fouten. Want van fouten leer 
je, een open deur maar dat maakt het niet minder waar!

Maar goed, bij voorkeur komt een fout maar een keer voor omdat we continue verbeteren met z’n allen. Elke dag weer een 
stuk efficiënter en effectiever, dat is typisch Whyellow. Past ook goed bij onze Agile manier van werken.

Betekenisvolle

waarden

Hard aan het werk, goed bezig!
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We leggen veel verantwoordelijkheid bij 
onze collega’s. En dan niet “laag in de or-
ganisatie” want er is geen laag en hoog bij 
Whyellow. Leidinggeven is vooral een kwes-
tie van richting geven in plaats van sturen. 
Micro management staat niet in ons woor-
denboek. Van coachen in plaats van vertellen 
wat te doen. Waarom? nou, omdat we geloven 
in ons team. Allemaal slimme en gecommitteer-
de mensen die zondering uitzondering prima in 
staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Eigenlijk 
geven we leiding op een manier die we als direc-
tie zelf in het begin van onze carrière ook graag 
wilden.

En uiteraard hebben we flexibele werktijden, telt de 
output en niet het aantal aanwezige uren, werken we 
in zelfsturende scrum teams en worden de operatio-
nele beslissingen door de teams zelf genomen. In klei-
ne letters omdat we dat zo vanzelfsprekend vinden.

Een beetje Brabants zijn we ook wel: genieten van het leven, gemoedelijk ook. Eerlijk zijn tegenover elkaar maar wel 
vanuit respect. Niet afbranden maar lekker constructief. We zijn ook van normaal doen, geen parkeerplekken met 

kentekens van dikke directie auto’s bijvoorbeeld.

Betekenisvolle

waarden

Alleen laag en hoog buiten werktijd (-;
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COVID-19
Ook op het Whyellow HQ was het begin 2020 oorver-
dovend stil vanwege de Corona maatregelen. Slechts 
een enkele collega was af en toe werkzaam vanuit kan-
toor. Wij hadden gelukkig de infrastructuur al goed op 
orde omdat thuis-, of op een andere locatie werken 
dan het Whyellow kantoor, al regelmatig plaatsvond. 
Wij werken al volledig in de cloud, is alles prima bevei-
ligd, beschikt iedereen over een laptop en heeft ieder-
een een prima internetlijn vanuit huis. 

Wel hebben we meteen geregeld dat iedereen een 
groot beeldscherm thuis heeft staan, deze mag aan de 
eigen inboedelverzekering worden toegevoegd want 
die mag je houden, want thuiswerken gaan we nog va-
ker doen.

Het videobellen was dus geen groot issue, dat deed 
men al met grote regelmaat. Ook de fysieke omslag 

van kantoor naar huis was dus geen issue, echter 
de uitdaging was en is gelegen in de sociale 

component. Hoe zorg je ervoor dat men 
optimaal samenwerkt? En hoe borg je het 

gevoel dat je onderdeel bent van een 
hecht team?

Wij zijn vanaf de eerste week aan de slag gegaan 
met digitale alternatieven en ludieke acties. O.a.

• Wekelijkse vrijdagmiddagborrel per video
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• Geen fysieke bierkrat maar update 
via een nieuwsbrief

• Corona thuispakket, persoonlijk thuis 
afgegeven door de directie.

Mondjesmaat zijn de laatste weken mensen langzaamaan 
weer terug aan het gaan naar het oude werken. Ove-

rigens volledig op vrijwillige basis. Iedereen zit er 
anders in, en sommige mensen zijn terughou-

dend om moverende 
redenen, waar an-
deren graag terug 
willen naar volledig 
werken op kantoor.

Omdat we er wel enige grip op willen 
houden hebben we sinds kort een app 
en platform ontwikkeld om de bezet-
ting op kantoor goed te kunnen mo-
nitoren. Alle collega’s maken gebruik 
van deze Why@Work app, en hiermee 
kan je aangeven per week wanneer je 
op kantoor bent. Je kan makkelijk zien, 
per team (en dus per werkruimte) hoe 
druk het is. Afhankelijk van de richtlij-
nen kunnen we zo  maximale bezetting 
instellen en monitoren.

covid-19
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end


