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Hoe zit het met de Dev-Happiness in jouw team van
developers, IT-ers en software engineers? Daar zijn
wij van Team Rockstars IT ontzettend benieuwd
naar. Zelf maken wij ons al vier jaar hard voor het
werkgeluk van veel software engineers. Want als
expert in IT-innovatie zijn wij ervan overtuigd dat
een happy developer 10 x meer impact heeft op z’n
werkomgeving. Hapiness is niet alleen goed voor de
teamprestaties, het zorgt er ook voor dat die
schaarse developer graag bij je blijft plakken.
Ondertussen vertelt hij in z’n netwerk ook nog even
hoe cool jouw bedrijf wel niet is.
Dát is Dev-Happiness!

DEV-HAPPINESS

Zelfs.naamw. Happy Developer
{als alles goed gaat}.
“De voorspoed die de developer ten
deel valt zonder dat hij of zij daar
invloed op heeft.”

Klinkt simpel. Toch loopt het in de praktijk vaak net even anders en is de happiness wellicht ver te
zoeken. Als IT-manager, scrummaster of CEO ben je vaak al blij dat de teamcapaciteit oké is en dat
targets worden gehaald. Maar ondertussen zit je wel met een aantal issues. Wellicht is je team niet
dynamisch en ervaren genoeg, mis je in huis de juiste expertise en loopt de onderlinge communicatie
stroef. Ondertussen verandert jouw organisatie continu, maar kan IT dat niet bijbenen. En waar blijven
die nieuwe features en de beloofde flexibele schil?
Grote kans dat de Dev-Happiness in jouw team een onvoldoende scoort en drukt op de groeiambities en
continuïteit. Dat maakt jouw bedrijf een stuk minder toekomstproof!

BELANGRIJKE DATA DELEN WE GRAAG
Gelukkig is daar Team Rockstars IT to the rescue. De afgelopen drie jaar verzamelden wij uitgebreide
data van meer dan duizend native software developers. Dat leverde interessante output op die we graag
met je delen. Daarnaast zijn we momenteel bezig met een casestudy onder duizend IT-bedrijven, om te
achterhalen wat hun Dev-Happiness-overtuiging is. Ook willen we weten in hoeverre dit al is
doorgevoerd in de organisatiecultuur.

Maar nu eerst meer over die blije developers en de drie hoofdpijlers die ten grondslag liggen aan
Dev-Happiness. Daarna krijg je van ons ook nog tien bruikbare tips om de happiness in jouw eigen
IT-team te vergroten. Wedden dat het zorgt voor een aantal ‘oh-shit-nog-nooit-aan gedacht’-momentjes?
Doe er je voordeel mee!

AANTREKKEN, BINDEN EN (BLIJVEN) BOEIEN
Wat de nieuwe generatie software professionals nodig heeft is een concept dat perfect bij ze aansluit.
Zeker nu de markt zo schaars is! En nee, daar horen prikklokken en programmeertaal als Cobol zeker
niet meer bij.
Volgens ons onderzoek staan er drie hoofdpijlers aan de basis van Dev-Happiness:

1.

2.

3.

KEUZEVRIJHEID
& INSPRAAK

FAIRNESS &
TRANSPARANTIE

COMMUNITYGEVOEL

KEUZEVRIJHEID EN INSPRAAK
Software developers zijn professionals die zich graag continu willen blijven ontwikkelen. Zowel op
persoonlijk als professioneel vlak. Het zijn mensen die leven voor hun vakgebied. Daarom moet de
uitdaging die je ze biedt, zo goed mogelijk aansluiten bij hun carrière en levensfase. Denk aan eigen
verantwoordelijkheid, werken met nieuwe technieken, nieuwe domeinen en nieuwe collega’s. Maar ook
aan uitdagende sociale vaardigheden.
Wanneer een developer het gevoel heeft dat hij een autonome keuze kan maken op basis van factoren
die voor hem belangrijk zijn, draagt dat enorm bij aan een gevoel van regie. Het stimuleert de intrinsieke
motivatie om de beste versie van zichzelf te laten zien en verantwoordelijkheid te nemen.

f HOE SCOOR JIJ?
f ZO DOEN WIJ HET!
Wij bieden onze IT Rockstars altijd een
keuze. De uiteindelijke keuze voor een
project ligt altijd bij de IT Rockstar zelf.
En wil een developer meer inspraak?
Dan kunnen zij zich mengen in onze
board of excellence
(medezeggenschapsraad), een Tip-Topgesprek met hun talentmanager
aangaan, rode en groene kaarten geven
aan het MT of bijvoorbeeld meedoen
aan onze strategiedagen.

• Hebben jouw developers inspraak op de
bedrijfsvoering?
• Kiezen ze hun eigen werkzaamheden?
• Hoeveel trainingen bied jij hen momenteel
actief aan?

 DOE DE TEST EN
BEKIJK WAT JULLIE
DEV-HAPPINESS-SCORE IS!

FAIRNESS EN TRANSPARANTIE
Een goede software developer is schaars en dus ontzettend belangrijk. Daar is een developer zich
terdege van bewust. Zijn gevoel van fairness en transparantie is sterk, zeker als het gaat om de
beloning. Toch doen veel organisaties nog geheimzinnig over de verdiensten die ze ‘over de rug’ van
een software developer maken.

f ZO DOEN WIJ HET!
Wij geven 70% van het uurtarief terug aan
onze Rockstars. Naast het gevoel van
eerlijkheid, stimuleert het ze en gaan ze
verantwoordelijker om met hun uren en
kosten. Tevens is het een trigger om hun
marktwaarde serieus te nemen en blijvend
stappen te zetten door impact te maken bij
hun klanten. Door die continue ontwikkeling
blijven ze ook financiële stappen maken.
Wat we ook erg belangrijk vinden is een
open communicatie. Alles is bespreekbaar!
Dat is immers dé basis van een gezonde
samenwerking.

f HOE SCOOR JIJ?
• Stimuleert jullie beloningssysteem een
developer om echt impact te maken?
• Hoe open en transparant is jullie
bedrijfsvoering?
• Is alles altijd bespreekbaar?

 DOE DE TEST EN
BEKIJK WAT JULLIE
DEV-HAPPINESS-SCORE IS!

COMMUNITY-GEVOEL
IT’ers zijn net gewone mensen. Ze zijn graag onderdeel van een groep. Nog vetter als dit een select
gezelschap van IT-alleskunners is. Het is te gek om samen met passiegenoten coole dingen te
ondernemen en van elkaar te leren. En heel belangrijk: samen een geweldige tijd hebben. Onderschat
ook zeker het gevoel van trots niet. Mensen zijn niet alleen trots op wat ze maken, maar ook op het team
waar ze bij horen. Laat ze dat trotse gevoel – in welke hoedanigheid ook - vooral delen.

f ZO DOEN WIJ HET!
Ieder jaar organiseren wij voor onze
Rockstars 50+ events, waar het zowel om
tech als fun draait. Ons techneutennetwerk verzorgt de input, waarmee de
inhoud altijd goed aansluit op hun wensen.
Van microservices tot bordspelavonden of
een avondje de nieuwe release van Game
of Thrones kijken, niks is te gek!
Maar we zetten ze ook als hulplijn in. Zo
kloppen we bijvoorbeeld bij ze aan als we
een nieuw potentieel teamlid willen
screenen of als er een masterclass op hun
oude Hogeschool of Universiteit
georganiseerd wordt. Dat stimuleert niet
alleen de ontwikkeling, maar ook het gevoel
van trots! Zolang je maar kunt doen wat je
leuk vindt, zelf de regie in handen houdt en
daarin de beste ondersteuning krijgt.

f HOE SCOOR JIJ?
• Hoe zie jij aan collega’s dat ze trots zijn
op wat ze doen?
• Weet jij nog welk event door jullie eigen
mensen gehost werd?
• Wat organiseer je zelf voor het team om
het samen-gevoel te versterken?

 DOE DE TEST EN
BEKIJK WAT JULLIE
DEV-HAPPINESS-SCORE IS!

10 TIPS VOOR DEV-HAPPINESS VOOR 10 X MEER IMPACT
De afgelopen drie jaar spraken we voor ons onderzoek naar Happy Software Developers met meer dan
duizend native software developers uit Nederland. Wat vinden zij belangrijk in hun werk? Dit monitoren we
voortdurend bij onze eigen groep van ruim tweehonderd IT Rockstars. Zo kregen we inzicht in thema’s die
aantoonbaar bijdragen aan hun tevredenheid. Misschien zijn ze niet allemaal (gelijk) in te bedden in jullie
organisatie en cultuur. Maar jezelf uitdagen om te kijken wat je van onze overtuiging vindt, kan altijd toch.
Let’s go!

1. ZORG VOOR GOEDE KOFFIE.
ENTHOUSIASTE COLLEGA’S
VERZEKERD!
Koffie is de brandstof van een goede programmeur!
Een kop Senseo of automaat-koffie, daar gaan ze
heel slecht op (en terecht!).

2. ZORG DAT JE DE NIEUWSTE
TECHNIEKEN EN TOOLING
IN HUIS HEBT
Waarom wisselt een software engineer van baan?
Omdat hij of zij te weinig mag doen met nieuwe
technieken. Dat laatste is juist een van de
hoofdredenen waarom een engineer in het vak zit.
Lekker puzzelen en experimenteren met nieuwe,
nog betere toolings. Daar worden ze blij van!
Kennisdeling is niet alleen key voor de kwaliteit van
het team, het zorgt ook voor heel veel energie.
Reden genoeg dus om hier meer aandacht aan te
besteden.

3. GA VOOR MULTIDISCIPLINAIRE
TEAMS VOOR EEN OPTIMALE
BEDRIJFSOPLOSSING
Teamwork makes the dream work! Helemaal als je
binnen je team kunt schakelen met UX-designers,
testers en PO’s. Zo kun je heel snel cyclische
oplossingen live zetten en toetsen of ze aansluiten
bij de snel veranderende wens van de klant. In IT
volgen ontwikkelingen en mogelijkheden zich snel
op. Voor managers en vakspecialisten dé uitdaging
om zich niet te verschuilen achter hun eigen
discipline. Zoek juist de samenwerking om nieuwe
uitdagingen aan te kunnen.

4. WORK HARD, PLAY HARDER...
Met z’n allen een succes(je) behaald? Vier het
met het hele team. Want na al dat harde werken
is ontspanning net zo belangrijk of misschien wel
belangrijker. En of je dat nu doet met een potje
Call of Duty, FIFA of tafeltennis, dat maakt niet
uit. Bied letterlijk en figuurlijk de ruimte om
samen iets leuks te doen. Dat zorgt voor trots en
verbondenheid!

5. BIED EEN INSPIRERENDE
WERKOMGEVING.
DAT GEEFT ENERGIE!
Wat zeker impact heeft op de ‘happiness’ van je
team is de werkomgeving. Een saai kantoor geeft
een stuk minder energie dan een lichte ruimte
met creatieve inrichting. Daarnaast waarderen
software developers het enorm als ze ruimte
hebben om hun eigen hub te creëren. Denk aan
een Guild waarbij ze zich kunnen aansluiten,
waarbij het vooral gaat om kennisdelen en kennis
opdoen. In een Guild staat altijd één specifiek
interessegebieden - bijvoorbeeld
testautomatisering of web technologie - centraal.

6. WERK AUTONOOM VOOR MEER
VOLDOENING BINNEN EEN TEAM

8. WEES TROTS OP WAT JE DOET
EN DRAAG DAT OOK UIT

Vrijheid in het maken van keuzes zorgt voor
gemotiveerde mensen en meer betrokkenheid.
Beide beïnvloeden de tevredenheid van collega’s
significant. Daarnaast stimuleert het maken van
eigen keuzes ook het verantwoordelijkheids
gevoel. Daniel Pink is een echte must read op
dit gebied*.

Wereldwijd is de impact van software developers
gigantisch. Toch pakken zij hiervoor niet vaak het
podium, terwijl ze dat wel verdienen. Wat wij zelf
doen? Projecten showcasen op LinkedIn en onze
website, onze waardering uitspreken, we stimu
leren het delen van kennis tijdens pizzasessies
en laten onze Rockstars spreken op congressen
en events. Tja, developers zijn net mensen!

Uit onderzoek van Corporate Rebels** blijkt dat
wereldwijd maar liefst 85% niet echt betrokken is
bij zijn of haar werk. Dit zogenaamde
disengagement heeft op veel manieren een
negatieve invloed op de werkvloer. Denk aan
burnouts, stress, pessimisme en het ontbreken
van werkgeluk. Niet alleen individuele
werknemers hebben daar last van, maar de
gehele organisatie. Niet-betrokken mensen zijn
minder productief en minder innovatief, wat z’n
weerslag heeft op de winstgevendheid en
toekomstbestendigheid van de organisatie.

7. TEAMPLAYERS STAAN DAGELIJKS
VOL GOEDE MOED OP DOOR
DUIDELIJKE ZINGEVING
Software developers zijn in hun werk heel nauw
verbonden met hun ‘why’ en vinden het
belangrijk om hun leven zinvol te maken. Draag
daarom als bedrijf uit waar je precies voor staat
en wat je hogere doel is. Zo weet een developer
precies waar hij met z’n softwareontwikkeling
aan bijdraagt. Happiness verhogend dus!

9. STIMULEER DE ONTWIKKELING
VAN JE MEDEWERKERS
Software developers zijn enorm hongerig naar
beter worden in wat ze doen. Meesterschap
noemt beroepenanalist Daniel Pink dat (Drive,
2010)*. Besteed in jouw team zeker aandacht aan
vragen als ‘wie ben ik, waarom voel ik wat ik
voel en waarom zeg ik dat ik zeg’. Dat zorgt voor
verrijking op allerlei fronten.

10. GEEN CAPACITEITSDRUK
Capaciteitsdruk is tegenwoordig eerder regel
dan uitzondering. Best gek als je bedenkt dat het
gevoel van druk, stress en spanning juist een
negatieve impact heeft op de tevredenheid en
prestaties van medewerkers. Het is natuurlijk
een dun lijntje, maar de boog kan niet altijd
gespannen zijn!

Bronnen: *Drive (2010) van Daniel Pink, **Corporate Rebels

INVULLEN VAN ONZE BENCHMARK
Jouw data gebruiken we om onze benchmark te
vullen. Waarvoor dank.
Vanaf 31 mei is ons eerste benchmark
beschikbaar. Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

 WETEN HOE HET ZIT MET
DE DEV-HAPPINESS IN JOUW
TEAM? DOE DE TEST!

KERNWAARDEN TEAM ROCKSTARS IT
Stel jouw team heeft versterking nodig. Hoe weet je dan of iemand echt bij het team past?
Wat ons helpt zijn onze kernwaarden:

HARTELIJK, OPEN, ENERGIEK,
REBELS en AMBITIE.
Daar toetsen we iedere nieuwe collega aan. Van CTO tot stagiair!
Natuurlijk moeten zij zelf ook toelichten waarom ze bij deze kernwaarden passen.
Dat levert ook wel eens een mismatch op.
Onze kernwaarden helpen ons dagelijks in het maken van keuzes. Regelmatig staan we
stil bij vragen als ‘Zijn we echt hartelijk?’ of ‘Bemoederen we niet te veel?’
Op die manier beleven we onze kernwaarden ook echt. Bovendien houden we Team
Rockstars IT iedere twee maanden tegen het licht. Zo kunnen we bijsturen op het moment
dat we dingen doen die niet stroken met die waarden. Dat houdt ons scherp!

