


Onze cultuur 
maakt ons uniek
Cultuur is een rijpingsproces van vele jaren. Collega’s bouwen 
daar samen aan. De mix van alle persoonlijkheden geeft 
Prato een gezicht. Wij staan voor een aantal waarden die ons 
machientje doen draaien. Bij Prato visualiseren we niet enkel 
ons werk, maar ook onze waarden: Growing Smart Together. 
Het is makkelijk om je waarden aan een muur te hangen (zoals 
ook bij ons), maar ze echt toepassen dat is nog wat anders. Bij 
Prato worden we daar iedere dag beter in.

Om ons regelmatig te herinneren aan de cultuur waar wij voor 
staan, om regelmatig  bij te tanken qua energie, om regelmatig 
externen over onze cultuur te vertellen, om kandidaat-
Pratorians te overtuigen van onze cultuur, om klanten te 
vertellen hoe wij zaken aanpakken en om nog duizend andere 
redenen ... dachten wij dat het inspirerend zou zijn om een 
Prato-boek te schrijven.

Ons verhaal zal wel nooit ‘af’ zijn en is zeker niet de-hemel-op-
aarde, maar eentje van iedere dag een klein stukje verbeteren. 
Een verhaal van eenvoud en dingen simpel houden. Een 
verhaal waar mensen centraal staan. Een verhaal van ons 
de meeste dagen enorm amuseren. Een verhaal van klanten 
trachten zo tevreden mogelijk te maken. We zijn dus niet 
perfect, maar luisteren wel naar alle stakeholders om het 
steeds beter te doen.

In ons boek proberen wij een stukje van onze Prato-vonk te 
doen overslaan door te vertellen hoe wij sommige dingen 
aanpakken. Het zou tof zijn als we met dit boek onszelf 
inspireren om het bij Prato steeds beter te doen. Maar met 
onze kijk op de dingen, willen we ook andere organisaties 
inspireren. 

Hebben wij de waarheid in pacht? Neen, helemaal niet. We 
kunnen enkel vertellen hoe wij de zaken aanpakken. Heb je 
voor ons goede tips? Of heb je zelf een leuk idee opgedaan uit 
ons boek? Vertel het mij op Twitter @JorisPeumans. Dan is het 
goed bewaard om nooit verloren te gaan.

Joris Peumans
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1.deel

“Cultuur is wat we doen 
  als niemand kijkt.”

CULTUUR
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#LifeAtPrato
Innovatie en vooruitgang, groei dus, daar gaan we voor. Dat 
kan alleen met mensen die iedere dag opnieuw het beste 
van zichzelf geven. Aandacht besteden aan een cultuur die 
dat mogelijk maakt, vinden we belangrijk. Heel belangrijk. 
Waarom? Wel simpel: een contente Pratorian zorgt voor 
contente klanten. 

Die cultuur vatten in een boek, dat leek ons wel sjiek. 
Toegegeven, dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want 
waar begin je? We probeerden een structuur voor het boek uit 
te tekenen, maar liepen vast. Tot we op het idee kwamen om er 
een lexicon van te maken. Toen ging het snel. Over het begin 
moesten we niet langer nadenken, het alfabet begint gewoon 
met de A, simpel toch. Het lexicon werd in sneltempo gevuld 
met woorden die onze cultuur typeren. Van A tot Z krijg je een 
beeld van: hoe we met elkaar omgaan, hoe we naar de dingen 
kijken, waar we in geloven en waarin niet :-)

Aan onze Pratorians: hopelijk geeft het lexicon jullie nog meer 
goesting en energie om elke dag weer mee te bouwen aan het 
Prato-verhaal. 

Aan onze toekomstige Pratorians: sit back, relax en laat je 
onderdompelen in #LifeAtPrato. Triggert deze sneakpreview 
je? En lijkt meeschrijven aan de volgende versie van het lexicon 
je wel wat? Gewoon bellen en we plannen een verkennend 
gesprek in. 

Aan alle lezers van dit lexicon: ik wens jullie evenveel plezier bij 
het lezen als wij hadden bij het schrijven ervan!

Last but not least aan alle Pratorians die meegewerkt hebben 
aan dit geweldige boek: een welgemeende
 

Let’s Grow Smart Together

Ellen Debrie
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[Au.then.tiék]
Proberen we zoveel mogelijk te zijn, naar onszelf, naar onze 
collega’s en naar onze klanten. Zeg gewoon wat je denkt 
en voelt. Wees kritisch als het moet en vergeet niet dat ene 
complimentje te geven, zoals echte companions dat doen. 
Wees eerlijk, want dat duurt het langst.

A
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[Be.wúst] 
Bij Prato zijn we bewust met 
zaken bezig. Assume nothing. 
Als iemand jou vraagt om 
spreekwoordelijk te springen 
is “hoe hoog” het laatste wat je 
zal vragen.

B [Bóe.ren
ver.stand] 
Bij ons geen corporate 
powerpoints, dure theorieën of 
gedetailleerde policies; gezond 
boerenverstand primeert, op 
alle vlakken. Ben je met iets 
bezig waarvan je denkt dat het 
niet logisch is? Kaart het aan. 
Denk je dat de berekening die 
je net zag niet klopte of niet 
correct geïnterpreteerd werd? 
Zeg het. 
Zie ook: bewust, nuttig.

Neem niets 
zomaar aa

n, 
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[Ca.fé] 
Zoals in Prato Café. Eén keer 
per maand openen we het Prato 
Café: op donderdagavond of 
vrijdagavond na het werk samen 
“een pintje drinken”, in de vorm 
die jij verkiest (lees: begeleid 
met paprika of gezouten chips). 
Waarom? Omdat dat gewoon een 
plezante manier is om je collega’s 
wat beter te leren kennen.

[Ca.reer-Ów.ner] 
Alle (toekomstige) Pratorians! Iedereen die via nuttig werk een 
stukje van de wereld wil verbeteren: medewerkers, kandidaten, 
uitzendkrachten, freelancers, … Iedereen die het heft in handen 
neemt om het maximale uit zijn werktijd te halen.

[Ca.li.hé.ro] 
Een Calimero is een klager, een zager en moppert altijd. 
Die kunnen we niet gebruiken bij Prato. Wij tolereren enkel 
Calihero’s: mensen die het lef hebben om hun leven zo in te 
richten dat ze energie geven aan anderen. We zetten indien 
nodig de airco wel even op tijdens die energieke brainstorm.

C
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D
[Dáte.jar]
Een onschuldige (nu ja) hand loot 1x per maand 4 collega’s 
die ‘s middags samen lunchen rondom een datejar. Dat is een 
bokaal gevuld met ludieke vragen die om de beurt beantwoord 
worden. Zo brengen we medewerkers uit verschillende teams 
wat dichter bij mekaar, met als doel over de teams heen beter 
samen te werken. De Together in Growing Smart Together!

E
[É.ten]
Hebben we genoeg. Stop meer dan 100 collega’s met 
hun respectievelijke bak- en kookkunsten, notenbomen, 
bessenstruiken, druivelaars en -de belangrijkste- verjaardagen 
in 1 kantoor, deel dat door het aantal werkdagen in een jaar en 
je snapt dat er altijd wel iets te sneukelen valt. Naar de keuken 
lopen en terugkomen met een stukje taart, dat.
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[Fá.len]
Als je iets kan leren van 
ondernemers is dat ze vaak 
gefaald hebben. Niet omdat 
het geen slimme koppen zijn, 
maar net omdat ze zoveel 
dingen… ondernemen. Da’s 
ook de reden dat we toelaten 
dat Pratorians af en toe falen. 
Sometimes you win, sometimes 
you learn. Zolang je smarter 
wordt van een mislukking 
hoef je je niet te schamen. 
Integendeel: die fout ga je nooit 
meer maken.

F [Feed.báck]
Zijn we dol op. Om te geven en om te 
krijgen. Want dat is de enige manier 
om te groeien. Maandelijks organiseren 
we 1-2-1’s, maar het beste geef je 
feedback altijd onmiddellijk. Is dat 
soms lastig? Toegegeven: ja. Het is niet 
altijd makkelijk om iemand negatieve 
feedback te geven en complimentjes 
zijn meestal het eerste om vergeten te 
worden. Maar niet bij Prato, zeker niet 
sinds we die feedback tastbaar gemaakt 
hebben met taco’s (positief) en sushi 
(negatief). 
Zie ook: taco’s, sushi, eten.

En niet 
op de klas

sieke 

manier, tijd
ens de 

jaarlijkse 
evaluatie.

 

Weg damit! 
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[Góe.de in.tén.ties] 
We steken het niet onder stoelen of banken, af en toe loopt er 
iets mis. Of het gaat om een inschattingsfout van jezelf, een 
collega, een klant of een externe leverancier, het maakt niet uit. 
We gaan ervan uit dat iedereen met de beste intenties handelt. 
Dus handen uit de mouwen om samen een oplossing te vinden. 
Zie ook: falen.

[Góes.ting] 
Tja, dat hebben Pratorians wel. Goesting om aan de werkweek 
te beginnen, goesting om elke dag aan een top notch product 
te werken, goesting om klanten zo tevreden te maken dat ze 
niet wisten dat er zulke mate van tevredenheid kon bestaan, 
goesting om collega’s te helpen, goesting om problemen te 
tackelen, goesting om er een lap op te geven.

[Grówth-Talks] 
De G in onze Growing Smart Together. Met dit initiatief 
speuren we voortdurend naar een gemeenschappelijk iets dat 
alle Pratorians laat groeien. Vervolgens zoeken we een expert 
in de -ahum- materie om samen een inspirerende sessie op 
te zetten, onze eigen versie van een TED-talk zeg maar. Is dat 
iemand extern of een collega? Maakt niet uit, zolang we er 
maar iets van opsteken. Zo hadden we al Growth Talks over 
motivatie, moonwalking, persoonlijke groei, de historiek van 
Prato, …
Zie ook: inspiratiesessies.

G
Daar zijn we erg mee begaan. 
Daar horen -tante Kaat-gewijs- 
zaken zoals fruitmanden, 
deca koffie en hoestsiroop 
bij, maar wij werken vooral op 
ieders mentale gezondheid. 
We doen er alles aan om een 
mentaalvriendelijke omgeving 
te creëren waar iedereen op 
een stressvrije manier kan 
werken en op tijd naar huis kan 
voor datgene dat er echt toe 
doet: je gezin, je familie en je 
vrienden. Slagen we daar altijd 
in? Niet zoals het hoort. Dat 
wringt dan wel en motiveert 
ons om verder te timmeren aan 
die perfecte omgeving.
Zie ook: hoestsiroop.

[Ge.zónd.heid] 
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[Hart-werk]
We werken hard, heel hard, om voor onze klanten en voor 
elkaar tot het uiterste te gaan. Dat vraagt ook harT werk, 
met de T van Together. Iedereen neemt zijn hart mee naar de 
werkvloer.

[Hú.mor]
Zonder humor ga je het niet redden bij Prato, zoveel is 
duidelijk. Een ludieke opmerking, een kwinkslag, een office 
prank… Check, check en nog eens check! Humor relativeert 
ook, denken we. En mensen die kunnen relativeren zitten 
gewoon beter in hun vel. Nah. 
Zie ook: lachen.

[Hóest.si.roop] 
Joris, onze CEO, voorziet het kantoor 
tijdens de eerste herfstweken traditioneel 
van een voorraad hoestsiroop. Op zich 
best een hilarisch momentje en een uniek 
gegeven, maar opnieuw in functie van 
ieders gezondheid. 
Zie ook: gezondheid, Joris.

H
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I [I.dée.en] 
Weet je wat het is met een 
bedrijf dat zelf producten en 
diensten ontwikkelt? Daar heb 
je ideeën voor nodig. Veel 
ideeën. En daar zijn we dan 
ook goed in (geworden). Geen 
Pratorian die andermans idee 
onmiddellijk afschiet, geen 
moment ongepast voor nieuwe 
inzichten, geen huisje te heilig. 
En ook soms: geen rem op onze 
fantasie. 

[Ín.spi.ra.tie.sés.sies] 
Zijn - geen verrassing - bedoeld om te inspireren. Een 
paar keer per jaar halen we collega’s uit hun gebruikelijke 
werkomgeving voor een inspiratiesessie. Iemand van buiten 
Prato vertelt over een onderwerp dat raakt aan persoonlijke 
groei. Iedereen neemt uit de sessies mee wat hij/zij kan 
gebruiken. 
Zie ook: Growth Talks.
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J
[Jó.ris] 
Onze CEO. Toffe gast, slimme inzichten, transparante 
communicatie en open geest, enfin: hij past bij Prato. 
Misschien is Joris wel DE samenvatting van Prato: clever 
maar toch een beetje plezante chaos. Houdt van een “platte” 
organisatie waarin teams vlot samenwerken. En is sponsor (én 
fan) van de Prato-cultuur die in dit boekje beschreven staat. 
Zal er alles aan doen om geen grijze corporate te worden en 
gelukkig delen wij die mening.

[Kán.sen]
Zijn er om te grijpen. Wil je een extra rol opnemen of groeien 
naar een andere rol, spreek erover en samen bekijken we wat 
mogelijk is.

K
2322



[Kóers]
Af en toe komen wij in mistige omgevingen of 
proberen externe factoren ons van de wijs te 
brengen. Wij houden daar zeker rekening mee, 
maar proberen toch zoveel mogelijk om onze koers 
aan te houden.

[Kúbb]
Mooi weer buiten en nood aan wat zuurstof? Maak een 
wandelingetje op Corda Campus, doe een terrasje, lunch 
buiten aan een picknicktafel of speel een spelletje Kubb met 
de collega’s. Het leven op Prato kan soms hard zijn, beseffen 
we.
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L M
[Máat.pak]
Iets wat je zelden ziet bij Prato, behalve bij 
een weddenschap. Prato gaat er prat op 
dat iedereen zich goed moet voelen in zijn 
vel en dus ook in zijn kledij. En dat doe je 
natuurlijk het beste als je gewoon je eigenheid 
mag behouden en dus ook in je (propere!) 
lievelingsoutfit mag rondlopen, of dat nu 
een kleurrijk kleedje of een korte broek is, of 
je nu binnenwandelt op hoge hakken of op 
sneakers. Ook Joris loopt hier gewoon in zijn 
jeans en t-shirt of trui rond.

[Lá.chen]
Er mag al eens gelachen 
worden bij Prato. En ja: we 
hebben “humor” al vermeld bij 
de letter H maar we kunnen het 
niet vaak genoeg vermelden. 
Zie ook: humor.

2726



Ons streven is: 
geen avond- en 
weekendwerk, in je vrije 

tijd blijven de mailboxen 
liefst dicht.

N
[Ná.dorst] 
Woeps.

[Nút.tig] 
Als we vinden dat iemand 
nutteloos werk aan het doen 
is, stoppen we daarmee. 
Pratorians moeten met nuttig 
werk bezig zijn, één van onze 
basismantra’s. Er moet altijd 
een manier zijn om iets beter, 
sneller, slimmer of gewoon 
meer geautomatiseerd te doen. 
Pratorians vinden die, zeker 
weten. 
Zie ook: boerenverstand.

[Mén.sen]
Ok, iedereen claimt dat 
“mensen het belangrijkste 
onderdeel van een bedrijf 
zijn” dus hey, wie zijn wij om 
dat tegen te spreken? Maar 
tussen dat zeggen, het menen 
en het tastbaar maken, zitten 
nog heel wat verschillen. Bij 
Prato komen de mensen op de 
eerste plaats, zoveel is zeker. 
We houden rekening met je 
privéleven, je gezinssituatie, je 
hobby’s, je passies en je vrije 
tijd.
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Al vermeld bij ‘Falen’: echte ondernemers falen van tijd tot tijd. 
En eigenlijk ook al vermeld bij ‘Goesting’: echte ondernemers 
hebben enorm veel goesting in hun job. En ook al vermeld 
bij ‘Ideeën’, want die hebben ondernemers in overvloed. 
Sommigen noemen dat ‘de schouders eronder zetten’ of ‘de 
mouwen opstropen’. Wij denken daar gewoonweg niet meer 
over na en gaan er gewoon voor. Vermits je aan de letter O zit, 
begin je het stilaan te begrijpen.
Zie ook: falen, goesting, ideeën.

O [Óf.fice-vibe]
Hebben we niet uitgevonden maar gebruiken we wel. 
Officevibe is een programma dat het welzijn van de Pratorians 
op continue basis meet, met korte vragen die iedereen (al dan 
niet anoniem) beantwoordt. En met die informatie gaan we 
opnieuw aan de slag. Blijkt dat de communicatie over strategie 
onduidelijk is? Dan organiseren we een Prato Update. 

[O.ver.hóop]
Neen, geen verwijzing naar de kapsels van bepaalde 
Pratorians maar overhoop als in “alles overhoop durven 
gooien”, daar zijn we sterk in. Niet tevreden? Opnieuw! Niet 
overtuigd? Opnieuw! Niet nuttig? Opnieuw! Niet omdat er 
een vermanend vingertje wordt opgestoken maar gewoon uit 
fierheid om een mooi resultaat op te leveren.
Zie ook: falen, nuttig.

Blijkt dat de verantwoordelijkheden van de teams 

niet duidelijk genoeg zijn? Da
n maken we dat wat 

scherper en communiceren we daarover. Sjieke 

dinges, die tool!

[On.der.né.mer.schap]
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P
[Ple.ziér]
Onlosmakelijk verbonden 
met Prato. Als je denkt dat 
je terechtkomt in een bedrijf 
dat op de kruising van een 
klooster en een bibliotheek 
zit, think again.
Zie ook: humor.

[Pool]
De versie met de biljarttafel 
bedoelen we. Een beetje als 
de binnenvariant van Kubb te 
bekijken: tijdens de middag 
een potje poolen met de 
collega’s moet kunnen. Als 
er iemand zich geroepen 
voelt om een poolcompetitie 
te organiseren tijdens De 
Warmste Week? Doen! 
Zie ook: kubb.

[Pót.luck]
Eens in de zoveel tijd organiseren we 
een Potluck: iedereen brengt een potje 
zelfgemaakt eten mee om dat vervolgens 
samen met de collega’s op te eten. De enige 
regel is: niemand eet zijn eigen potje. Dat 
resulteert dus in een gezellige bende die ad 
hoc eten deelt. Of waar dacht jij dat al die 
hippe resto’s met hun foodsharing concept de 
mosterd gehaald hadden?
Zie ook: eten.

Roepnaam van alle Prato-
medewerkers. Geeft een beetje 
een gladiatorengevoel, toch?

[Pra.tó.ri.an]
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[Quatsch]
We dagen je uit om bij 
Prato dingen te komen 
verkondigen die niet kloppen 
of niet logisch zijn. Wedden 
dat we zulke quatsch niet 
toestaan? Pratorians 
zeggen waar het op staat en 
verwachten dat ook van hun 
gesprekspartners.

Q
R

[Rúim.te]
Is er voor elke Pratorian. Zit het plots niet mee? Daar hebben 
we begrip voor. Wil je even met rust gelaten worden? Dan 
hebben we daar respect voor. Maar je krijgt vooral ruimte om 
te doen, om dingen vast te pakken, om ideeën te bespreken en 
initiatief te nemen.

[Res.péct] voor mensen 

Onze absolute overtuiging dat wederzijds respect de enige 
manier is om meningsverschillen uit te praten, een creatieve 
oplossing voor elke uitdaging te bedenken en te blijven 
groeien als organisatie.
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[Sú.shi] 
Direct feedback geven als die opbouwend is, doen we met 
(virtuele) sushi: rauw en onversneden. Niet om iemand te 
kwetsen maar net om die persoon, en Prato, te laten groeien.
Zie ook: feedback, taco.

S [Schúp.pen] 
Overleg moet er zijn, maar in sommige bedrijven heerst een 
echte meetingcultuur. We sukkelen daar ook wel eens mee en 
daarom hanteren we regelmatig de term ‘schuppen’: je laarzen 
aantrekken, op je handen spuwen en starten met schuppen. 
Die problemen lossen zich niet vanzelf op.
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[Trans.pa.rán.tie]
Als informatie toch zo belangrijk is, waarom zijn veel bedrijven 
dan schaars met het delen van die informatie? Bij Prato staan 
alle documenten, rapporten en informatie zichtbaar voor 
iedereen. Wanneer de partners (elders noemen ze dat het 
management) vergaderen, wordt het verslag zonder verpinken 
gedeeld. Onze vergaderruimtes zijn trouwens ook allemaal 
transparant.

T
[Tá.co]
We geloven heel erg in het geven van feedback, en zeker als  
die positief is. Wil je een collega publiekelijk bedanken of hem/
haar in de bloemetjes zetten, dan delen we een (virtuele of 
papieren) taco uit. Want feedback geven, mag ook een beetje 
fun zijn, toch?
Zie ook: feedback, sushi.

U
Staat niet in ons woordenboek.  
We gaan heel amicaal met 
mekaar om.
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[Vóort.schrij.dend-
ín.zicht] 
We proberen zoveel mogelijk te leren omdat we de zaken 
dan slimmer aanpakken. En dat voortschrijdend inzicht is 
iets wat ons daarbij helpt. Dat wil ook zeggen dat bepaalde 
beslissingen of keuzes die in het verleden gemaakt zijn best 
opnieuw in vraag gesteld mogen worden als je over nieuwe 
inzichten beschikt. Bij Prato dus geen in steen gebeitelde 
planningen voor de komende 1,5 jaar maar een heel flexibele 
omgeving waarin de enige constante … verandering is. 
Zie ook: falen, overhoop, verandering.

V
[Ver.tróu.wen] 
Als er iets is dat Pratorians krijgen, is het vertrouwen. Geen 
meekijken over de schouder, geen controleorganismen, geen 5 
lagen managementstructuur… We maken Pratorians duidelijk 
wat van hen verwacht wordt (of proberen dat toch) zodat ze op 
hun eigen manier problemen kunnen aanpakken. We geloven 
wél in coaching, maar eerder vanuit het standpunt om te 
groeien dan uit controledwang.

[Ver.ant.wóor.de.lijk.heid]
Krijgt ook iedereen. Al is hier eigenlijk meer sprake van nemen dan van krijgen. 
Zaken afschuiven of iemand anders ergens de schuld van geven, daar doen we niet 
aan mee. 

[Ver.án.de.ring] 
We know, deze kwam zonet al aan bod, maar 

net als eten, is herhaling toegestaan. Niet 

veranderen om te veranderen, maar wat 

beter kan, moet beter.
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[Wán.de.ling.e.tjes]
Corda Campus nodigt uit om naar buiten te trekken. Dus 
wat doen heel wat Pratorians tijdens de middag? Een 
wandelingetje maken op de Campus of zelfs tussen de 
volkstuintjes van de nabije buurtbewoners. Regelmatig worden 
er zelfs wandelmeetings gehouden, gewoon omdat het kan.

[Wáy,-Práto-Way]
Prato heeft een unieke cultuur van hoe we met elkaar omgaan 
en hoe we dingen aanpakken. De Prato Way is in het leven 
geroepen om onze ‘eigenaardigheid’ extra in de verf te zetten.

W
Verdomd moeilijke letter om iets bij te 
verzinnen. En het is niet omdat één of andere 
Egyptenaar in Oegarit kruisjes op kleitabletten 
gezet heeft dat wij ons verplicht voelen om iets 
te organiseren dat begint met een X.

X
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[Záad.jes]
Die worden overmatig geplant bij Prato. 
En krijgen voldoende water. Want Prato 
moet groeien en daarvoor moeten Pratorians 
groeien. En hoe laat je iets beter groeien 
dan door het te planten en water te geven?

Z
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2.deel

“Understanding how work works.”

ORGANISATIE
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Business Agility 
Onze klanten helpen om hun concurrenten te slim af te 
zijn, daar doen we het voor. Dat lukt alleen als we ook zélf 
de competitie een paar stappen voor blijven in een steeds 
sneller veranderend HR-Tech landschap. Daarom volstaat 
het al lang niet meer om enkel agile te zijn op het gebied van 
softwareontwikkeling. Wat telt is de business agility van Prato 
als geheel. Hoe spelen we nog sneller in op de verwachtingen 
van onze klanten, hoe maken we onze producten en diensten 
nog sterker, hoe integreren we bestaande en nieuwe partners 
nog beter, …? 
Continu waarde creëren voor klanten en partners, in de kortst 
mogelijke doorlooptijd en op een duurzame, zinvolle manier 
voor alle medewerkers… dat is onze True North!

Tim Pijpops

4948



[Á.gile]
Geen textbook agile bij Prato, ook geen cargo cult toestanden, 
daar zijn Pratorians te nuchter voor. Wel ‘gezond verstand 
agile’, steunend op theoretische inzichten waar nodig. En 
vooral het resultaat van een continue stapsgewijze evolutie.  
Zie ook: organic change.

A
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[Au.tó.no.my] 
Steve Jobs zaliger zei het al: “It doesn’t make sense to hire 
smart people and then tell them what to do”. Daarom geloven 
we niet alleen in het rekruteren van slimme koppen, maar 
ook in self-organizing teams en in een value stream gerichte 
teamorganisatie. 
Zie ook: value stream.

[Au.to.má.tion] 
test-,delivery-,...

Om tijd te winnen, fouten te vermijden, veel frequenter 
feedback te krijgen, maar ook gewoon om repetitief werk te 
skippen en leukere dingen te doen. Wat automatiseren we 
dan zoal? Testen, bouwen, integreren, installeren en deployen 
van productversies, configureren van cloud en on-premise 
systemen, rapportering, dashboards, … te veel om op te 
noemen eigenlijk! 
Zie ook: quality assurance, information radiator.



B [Bóok-club] 
Ook wel leesgroep genoemd. Het concept: een aantal collega’s 
spreekt af om een bepaald boek te lezen (over user story 
mapping, microservices, … you name it!). Prato laat een doos 
boeken leveren en de lezers komen regelmatig samen om de 
nieuwe inzichten met elkaar te bespreken.
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C
[Clóud]
De evolutie richting cloud computing is niet meer te stoppen. 
Heel wat van onze systemen draaien al in de cloud en nieuwe 
software wordt cloud native ontwikkeld.

[Ca.dénce] 
Het ritme waarop we onze activiteiten organiseren. En die 
cadans hoeft heus niet voor alles dezelfde te zijn. Zo zijn er 
producten waarvoor we tweewekelijks nieuwe features plannen, 
maandelijks retrospectives houden en meerdere keren per 
maand een productieversie releasen. 
Zie ook: iterative & incremental, retrospective.

[Ca.pá.ci.ty-
al.lo.ca.tion] 
Vaak (eerder: altijd) hebben we veel meer ideeën dan tijd en 
mensen (capaciteit) om ze te realiseren. Keuzes maken dus! 
Maar je kan ook geen appels met peren vergelijken en dat is 
nochtans vaak de realiteit als je de types werk in verschillende 
value streams zou gaan vergelijken. Is het belangrijker om 
feature X in PratoFlex te verbeteren of feature Y in onze nieuwe 
loonmotor te bouwen? Daarom kennen we aan elke value 
stream een stuk van de totale capaciteit toe, in lijn met de 
strategie die we uitgestippeld hebben. 
Zie ook: value stream.

[Cón.way, Mel.vin]
Die van Conway’s Law, de vaststelling dat de 
communicatiestructuren van een organisatie bepalend zijn 
voor de systemen die door diezelfde organisaties ontworpen 
worden. Iets om zeker rekening mee te houden als je grote 
softwaresystemen bouwt zoals een nieuwe loonmotor.
Zie ook: microservices.
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D
[Dái.ly-stand-úps] 
Elke ochtend tussen 9u en 9u15 stopt het getokkel op de 
laptops en nemen de teams even de tijd om het werk te 
synchroniseren rond hun teambord. Om 9u15 doen een aantal 
collega’s hetzelfde rond het Prato-bord, zodat we ook de 
afhankelijkheden tussen teams onder controle blijven houden.

[Dis.có.ve.ry-Day] 

Zowat elke dag bij Prato. Maar enkele keren per jaar maken 
we ook expliciet tijd om buiten de lijntjes van onze dagelijkse 
bezigheden te kleuren door een dag te experimenteren met 
een nieuwe technologie of een ander boeiend onderwerp uit te 
proberen samen met enkele collega’s.

Stand-up mag je trouwens letterlijk nemen, zo worden 

de beentjes moe en vermijden we dat het te lang duurt.

E
[Énd-to-end]
Focussen op het geheel, en niet op een onderdeeltje daarvan, 
daar zijn we nogal fan van. Daarom hoor je ons bijvoorbeeld 
spreken over de end-to-end flow en over end-to-end user 
stories. 
Zie ook: kanban, user stories.

[Én.gi.nee.ring-
prác.ti.ces]
We hebben er te veel om op te noemen, denk aan unit testing, 
pair programming, continuous integration, collective code 
ownership, refactoring, clean code, ...
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[Flów]
De continue stroom van werk 
waarmee we resultaat willen 
boeken voor onze klanten. 
Door te focussen op het 
managen van de flow van werk 
- i.p.v. de mensen te managen 
die het werk doen - brengen 
we voorspelbaarheid in onze 
oplevering van software en 
winnen we aan snelheid. 
Zie ook: lead time, visual 
management, kanban.

F
[Fó.cus]
Als individu maar zeker ook als team houden we de focus. 
Elk team neemt daarom ownership van bepaalde (onderdelen 
van) applicaties of systemen, om daarop maximaal te kunnen 
focussen. 
Zie ook: Conway, multitasking.
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[HR-Téch]
De hippe naam voor de slimme softwareoplossingen die Prato 
bouwt. Technologie die ervoor zorgt dat de career owner 
(terug) centraal komt te staan, wat is er mooier dat dat?

HG
Betekent vrij vertaald uit 
het Japans ‘de werkvloer’, 
toevallig ook de enige vloer 
die we bij Prato hebben. 
Regelmatig komen mensen 
uit andere bedrijven op 
bezoek om te ervaren hoe wij 
ons werk werkbaar en zinvol 
organiseren.

[Gém.ba-wálk] 
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[Í.te.ra.tive & 
In.cre.mén.tal]
De manier waarop we applicaties en systemen ontwikkelen. 
Komt erop neer dat we niet alles tegelijk aanpakken - How to 
eat an elephant? One bite at a time! - én van elk stuk eerst een 
basisversie bouwen die al waarde toevoegt voor de gebruikers 
zodat we leren uit die feedback voor de volgende iteratie.
Zie ook: multitasking.

I [Im.próve.ment, 
con.tí.nu.ous] 
Continu verbeteren, iets wat iedereen wil, maar 
waar vaak de tijd voor ontbreekt. Daarom 
hebben we dat ingebakken in onze werking en 
voorzien we ook expliciet tijd daarvoor. 
Zie ook: retrospectives, flow, discovery days.

[In.for.má.tion 
rá.di.a.tors]
Een term bedacht door agile legende Alistair Cockburn voor het zichtbaar laten uitstralen van informatie op grote displays, schema’s op grote papieren, tijdslijnen tegen de muur geplakt, etc. Bij Prato zie je dan ook grote schermen waarmee we onze productiesystemen monitoren, borden met architectuurtekeningen die we absoluut in het achterhoofd moeten houden, teamafspraken, gekke foto’s waarop we successen  vieren, … Dat wat onze blijvende aandacht verdient, maken we zichtbaar! 

Zie ook: visual management.
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J [Júst-in-
time] 
Datgene doen wat nodig is 
wanneer het nodig is. JIT wordt 
vaak als synoniem gebruikt 
voor lean manufacturing of 
het Toyota Production System. 
In essentie gaat het erom 
waste te vermijden. Zo gaan 
we bijvoorbeeld niet te lang 
op voorhand en niet meer dan 
nodig user stories in detail 
uitwerken. 
Zie ook: kanban, options, WIP.

JIT

[Kán.ban]
De manier waarop we ons product development werk managen 

en verbeteren. We visualiseren en meten de end-to-end flow 

of work - van strategisch idee of klantvraag tot en met de 

realisatie. Dat geeft heel wat inzichten die we gebruiken om 

samen te verbeteren: welke bottlenecks zijn er, hoe kunnen 

we beter focussen op wat toegevoegde waarde levert, hoe 

kunnen we de lead time inkorten, waar en hoe moeten we WIP 

beperken of er net voor zorgen dat er altijd voldoende opties 

voorhanden zijn.

Zie ook: lead time, visual management, WIP.

[Kéep-it-
sím.ple]
We doen hard ons best om 
elegante en eenvoudige 
oplossingen te bedenken, 
wat helaas vaak moeilijker is 
dan ingewikkelde dingen te 
verzinnen. Of om het met een 
quote van de Saint-Exupéry te 
zeggen: “Perfection in design 
is achieved not when there’s 
nothing left to add, but when 
there’s nothing left to take 
away.” K
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[Léad-tíme]
De doorlooptijd tussen het starten en beëindigen 
van een proces. Zo spreken we van end-to-
end lead time als we het hebben over de tijd 
tussen klantvraag en release in productie, van 
development lead time als we het hebben over 
de tijd tussen uitschrijven van een user story 
tot en met testen van de ontwikkeling. De lead 
time is dus zeker niet enkel werktijd, integendeel, 
het merendeel van de doorlooptijd is meestal 
wachttijd (bv. wachten op feedback van de klant, 
wachten op capaciteit om te kunnen starten, etc.).  
Zie ook: kanban, flow.

L
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[Léar.ning]
Super belangrijk voor ons! Continu bijleren kent 
dan ook meerdere dimensies: je eigen skills 
aanscherpen, als team beter worden en zeker ook 
voortdurend bijleren over wat onze klanten willen.
Zie ook: book club, retrospectives.

M
[Mí.cro.ser.vi.ces]
Één van de fundamenten in de architectuur van onze 
loonmotor. Meerdere teams bouwen en beheren hun eigen 
microservice(s) en laten die slim samenwerken tot een geolied 
systeem. Een manier ook om Conway’s Law in ons voordeel te 
gebruiken.

[Múl.ti.tas.king]
Een eufemisme om te zeggen dat je vanalles tegelijk aan het 
doen bent en dus niks écht goed. Geen slim idee, daarom 
proberen we zoveel mogelijk te singletasken. 
Zie ook: WIP.
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N
[Nemawashi]
Probeer eens een nieuw idee op tafel 
te gooien in een grote groep. Wedden 
dat niet iedereen dat direct ziet zitten? 
Probeer daarentegen om op voorhand 
dat idee met alle betrokkenen al eens af 
te toetsen en zo consensus te bereiken. 
Dat is wat de Japanners bedoelen 
als ze het over nemawashi hebben, 
ondertussen ook bij Prato een beproefde 
methode. Een succesvolle nemawashi 
betekent dat alle betrokkenen de te 
nemen beslissingen steunen.

[Nón-functionals]
Zijn anders dan de naam doet vermoeden, bijzonder nuttig. 
Deze verzamelnaam gebruiken we voor alle requirements 
die geen puur functionele meerwaarde opleveren maar wel 
essentieel zijn voor een performant en modern systeem. 
Denk aan de gekende quality attributes zoals security 
en performance maar ook aan technologische evolutie, 
continuous integration en release automatisatie. Vooral 
belangrijk om systematisch tijd te besteden aan dit soort 
non-functionals, daarom voorzien we er ook een aparte value 
stream voor. 
Zie ook: automation, value stream.
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[Óp.tions] 
“Deferring decisions to the last responsible moment”, daar 
draait het vaak om. Of ook: hoe vermijden we om te snel 
commitments aan te gaan en houden we zoveel mogelijk 
keuzes open voor de toekomst. Of dat dan architecturale 
keuzes zijn (bijv. Azure, Amazon of Google cloud?) of eerder 
product/strategische keuzes (hoe lang op voorhand willen we 
onze roadmaps inplannen en welke ruimte willen we houden 
voor wat vandaag nog ongekend is?). Het principe blijft 
hetzelfde.

O [Or.gá.nic-
change] 
“Er bestaat niet zoiets als weerstand tegen 

verandering, alleen reactie op domme methoden.” 

Daarom geloven we sterk in organische 

(organisatie)verandering, met babysteps zoals 

we hier ook zeggen. Omdat we beseffen dat 

samenwerking tussen mensen een heel boeiende 

en tegelijk complexe materie is, die alleen kan 

werken dankzij de continue feedback en inzichten 

van alle betrokkenen richting gemeenschappelijk 

doel. Niet door grootse transitieplannen 

gedirigeerd vanuit ivoren torens dus!

7372



P
[Páce.ma.ker-
team]
Een essentieel onderdeel van 
de organisatie van onze nieuwe 
loonmotor. Het pacemaker 
team richt zich op de analyse, 
architectuur, ontwikkeling en uitrol 
van de tweede generatie loonmotor. 
Dit team helpt actief de agile 
development teams en zorgt ervoor 
dat de resultaten van die teams 
op één lijn zitten en geïntegreerd 
kunnen worden tot een geolied 
systeem. 

[Pró.duct
-vs-
pró.ject]
We brengen het werk naar de teams en niet de teams naar het 
werk. Dus geen telkens wisselende projectteams, maar stabiele 
productteams die werk binnentrekken vanuit de verschillende 
value streams waarin ze actief zijn. 
Zie ook: pull, value streams.

[Púll]
Door WIP te limiteren hebben we een pull-systeem opgezet 
waarbij nieuw werk pas wordt opgestart zodra er ruimte voor 
is, zodat we niet aan alles tegelijk werken. We vermijden dus 
om werk te pushen naar teams of medewerkers. Die zijn 
verstandig genoeg om zelf op het juiste moment aan de juiste 
prioriteiten te werken. Stop starting, start finishing! 
Zie ook: multitasking, WIP.
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Q [Quéues]
In een queue blijft werk wachten tot er tijd is om er (terug) 
mee te starten. Waar mogelijk vermijden we die dus liever, 
maar toch kunnen we niet helemaal zonder. Offertes wachten 
bijvoorbeeld op goedkeuring door klanten, geprogrammeerde 
user stories wachten op tijd van de analist om finaal te 
testen. Soms zijn queues ook nodig om te verzekeren dat er 
altijd voldoende werk voorhanden is. Denk bijvoorbeeld aan 
voldoende roadmap items waaraan teams kunnen starten 
zodra ze er de ruimte voor hebben. 
Zie ook: kanban, WIP.

[Quá.li.ty] 
Betekent dat we continu ons proces willen verbeteren om 
steeds effectiever en efficiënter toegevoegde waarde te leveren 
en waste (zoals bugs) te vermijden. 
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R
[Road.maps]
De toekomstplannen voor onze producten en diensten, netjes 
georganiseerd door onze product managers in een overzichtelijk 
geheel van commitments, opties, kosten en toegevoegde waarde. Die 
roadmaps delen we graag met onze klanten tijdens de Prato Release 
Updates.

[Re.tro.spéc.tives] 
“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the 
first four sharpening the axe”, zou Abraham Lincoln gezegd 
hebben. Dat is de reden waarom we in elk team (en over teams 
heen) regelmatig reflecteren over de afgelegde weg: wat 
werkte goed, wat ging minder vlot en hoe kunnen we bijsturen 
om onze True North te bereiken.
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[Sus.tái.na.ble]
Zou het niet geweldig zijn om altijd te werken 
aan een ritme dat je in principe oneindig lang 
kan volhouden? Wij geloven in elk geval in zo’n 
‘sustainable pace’ en proberen daarom altijd 
de balans te vinden tussen wat we als bedrijf 
kunnen realiseren en wat we nog allemaal willen 
realiseren.
Zie ook: capacity allocation.

S
[Through-put]
De hoeveelheid werk (zoals user stories of features) die 
we binnen een bepaalde periode verzetten. Die meten en 
visualiseren we ook in cumulative flow charts en burn-up 
diagrams.

T
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[Úp.
stream] 
Het eerste deel van ons 
kanban proces, startend van 
strategische productideeën 
(of klantvragen) via onderzoek 
naar haalbaarheid en budget 
tot en met de goedkeuring 
van te ontwikkelen 
features. Daarna volgt het 
downstream proces, waarbij 
de goedgekeurde features 
door een x-functional team 
geanalyseerd, ontwikkeld, 
gevalideerd en gereleased 
worden. 
Zie ook: kanban, x-functional.

U
[Ú.ser-sto.ries] 
Een manier om de functionele requirements van de 

software te beschrijven vanuit het standpunt en in de 

taal van de gebruiker van de software. Elke user story 

heeft een aantal objectieve acceptatiecriteria waarmee 

gevalideerd kan worden dat de functionaliteit correct 

werd geïmplementeerd. Developers gebruiken de 

acceptatiecriteria om te weten wat er gebouwd moet 

worden, analisten en testers valideren aan de hand van 

de acceptatiecriteria of de gebouwde functionaliteiten 

klaar zijn om gereleased te worden.

[Ú.ser-
stó.ry-
máp.ping] 
Een product van enige omvang 
kan bestaan uit honderden en zelfs 
duizenden user stories. Om het overzicht 
te behouden passen we daarom de 
techniek van user story mapping toe. 
We rangschikken alle stories langs twee 
onafhankelijke dimensies: langs de 
horizontale as worden de user stories 
ondergebracht onder de (gebruikers)
activiteiten waartoe ze behoren, onder 
de verticale as worden de user stories 
gerangschikt in toenemende mate van 
verfijning van de implementatie. Op 
die manier kan de software iteratief 
en incrementeel opgeleverd worden 
in verschillende releases, die elk een 
functioneel bruikbaar en waardevol 
geheel vormen voor de eindgebruikers. 

Zie ook: iterative & incremental, user 
stories.

8282 83



V
[Vál.ue-stréam]
Het middel om onze strategische doelen te vertalen naar de 
praktijk. Een value stream is een continue stroom van activiteiten 
(in tegenstelling tot een eindig project) die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de realisatie van een bepaald strategisch doel. 
Enkele voorbeelden: ontwikkelen van nieuwe PratoFlex Front Office 
modules, bouwen van een CheQpoint Core API, ontwikkelen van de 
loonmotor, IT-systeembeheer, onderhoud en support van PratoFlex. 
Elke value stream krijgt een eigen capaciteit (budget) waarbinnen 
autonoom keuzes gemaakt worden. Value streams met een focus op 
productinnovatie lopen bovendien parallel met streams gefocust op 
operationele ondersteuning; de teams organiseren zichzelf om werk uit 
de verschillende streams op te pakken en op te leveren. 
Zie ook: autonomy, capacity allocation.

[Vál.ue-

cre.á.tion]

Toegevoegde waarde creëren 

voor onze klanten, daar doen we 

het voor! Geen ‘featuritis’, wel 

doordachte productverbeteringen 

die echt een verschil maken voor 

de gebruikers. 

Zie ook: roadmaps. [Ví.su.al 
má.na.gement] 
Bezoekers in onze kantoren zijn 
altijd verbaasd over de vele borden 
waarop de Prato-teams hun werk 
visualiseren, de touchscreens met 
kanban borden en de grote muur 
waarop de volledige product 
development flow van heel Prato 
wordt gevisualiseerd. Voor alle 
medewerkers die op één of andere 
manier betrokken zijn in de 
uitvoering van dat werk geeft dit 
heel wat transparantie, inzichten in 
de workflow en dialoog die leidt 
tot stapsgewijze verbetering. 
Zie ook: flow, kanban, organic 
change.
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[WIP] (Limits)
WIP staat voor work in progress, alles wat gestart maar 
nog niet opgeleverd is. In een klassiek productieproces 
zouden ze dit voorraden noemen, onafgewerkte 
producten die nog niets opbrengen en alleen gekost 
hebben. In kenniswerk zoals bij Prato zijn dit business 
cases, analyses, nog niet gereleasde software, etc. Hoe 
meer WIP, hoe langer het gemiddeld duurt om iets af te 
werken, dus het loont om die WIP te beperken. Daarom 
zie je WIP-limieten op één of andere manier op de 
teamborden.
Zie ook: multitasking.

W [Wórk.B-
pró.gress-
mée.tings]
De codenaam voor onze 
tweewekelijkse demosessies 
waarvoor iedereen is 
uitgenodigd om te komen 
luisteren en kijken naar de 
nieuwe ontwikkelingen in de 
verschillende value streams. 
Geen saaie presentaties hier, 
wel werkende software!  
Zie ook: value stream.
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[X-fúnc.tio.nal]
In cross-functionele teams werken collega’s met verschillende expertises samen aan onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan software developers met elk hun eigen ervaring en kennis, die samen met functionele analisten en product owners verantwoordelijk zijn voor de verdere uitbouw en het beheer van een applicatie.

X Y
[Yés.ter.day’s-
wéa.ther] 
Stel dat Frank Deboosere gisteren heeft gemeten dat het 
overdag 17ºC en zonnig was, dan zou hij ook voor vandaag 
dezelfde 17ºC en zon voorspellen. Niet heel nauwkeurig 
natuurlijk, maar op langere termijn en met meer historische 
data (denk aan “de gemiddelde temperatuur in juni is 16.2ºC”) 
is dit vaak dichterbij de waarheid dan voorspellingen van 
commerciële weermodellen. Vervang weer door kenniswerk 
en je begrijpt beter hoe we onze capaciteit inschatten en 
roadmaps becijferen. 
Zie ook: capacity allocation.
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Z
[Zóne]in the

Zowat de belangrijkste mentale staat waarin een software 
developer en bij uitbreiding elke creatieveling kan zijn. 
Focus, fast, flow, fun!

Niet te verwarren 
met the comfort 
zone. 

[Zwán.ger] 

“The bearing of a child takes nine months, no 

matter how many women are assigned”, aldus 

Fred Brooks (The Mythical Man Month). Meer 

collega’s aan dezelfde taak laten werken is 

vaak niet de oplossing om de doorlooptijd te 

verkorten, dat beseffen we maar al te goed. 

Zie ook: lead time.
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deel

“There is a difference between 
  working together and working

in the same office.” 
– Simon Sinek 

REMOTE
FIRST
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3.
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“Never waste a good crisis”
In 2019 verscheen deel 1 en deel 2 van ons Prato-boek over 
onze Prato-cultuur en organisatie. Of er ooit een deel 3 ging 
komen, wisten we niet. Maar door de coronacrisis zijn we tot 
inzichten gekomen waar we waarschijnlijk anders jaren voor 
nodig zouden hebben. Dus onder het motto ‘never waste a 
good crisis’, is deel 3 van het Prato-boek ontstaan.

In dit deel vertellen we hoe we geëvolueerd zijn naar een 
“remote-first company”, hoe we ons hebben aangepast en 
hoe we vanaf nu graag zouden willen (samen)werken op een 
hybride manier.

We beseffen dat er nog heel wat uitdagingen op ons pad 
zullen komen, maar met gezond boerenverstand, een open 
communicatie en voortschrijdend inzicht komen we er wel, 
daar hebben we alle vertrouwen in!

3.
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B
[Bín.ding] 
Op kantoor hing er een zekere vibe en samenhang die ons het 
gevoel gaf Pratorian te zijn. Spontaan overleg of discussies 
(terrasjes niet te vergeten) zijn moeilijk te plannen dus 
organiseerden we andere initiatieven om die binding op peil te 
houden: van (zie ook) LunchBeats tot vrijdagmiddagkwissen 
maar wellicht het belangrijkste: communicatie.

[A.gén.da]
Met het remote werken zijn we 
stipter geworden op het invullen 
van onze agenda’s. Zo zien 
collega’s duidelijk wanneer je 
aan het werk bent, pauze hebt, in 
overleg zit of bij de tandarts. 
Met vaak leuke oneliners van de 
collega’s tot gevolg.

A
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[Cóm.
mu.ni.
ca.tie] 
Zeggen wat we gaan doen 
en doen wat we zeggen: dat 
wordt nog belangrijker als er 
fysieke afstand is tussen de 
collega’s. Sinds we remote 
werken communiceren we 
nog vaker met mekaar, open 
en transparant. De meeste 
meetups gebeuren digitaal 
en worden opgenomen zodat 
de afwezigen alsnog mee zijn 
achteraf. 

C
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[E-ca.fé]
In 2019 schreven we in deel 1 
over het Prato Café: “een plezante 
manier om je collega’s beter te leren 
kennen”. Als remote-first bedrijf 
organiseerden we een digitale versie, 
simpel en geniaal. 
Maar blijkbaar hadden Pratorians na een 
dagje schermwerk allesbehalve nood aan meer 
schermgesprekken. Dus hebben we het E-café 
maar begraven, want falen mag, dat schreven 
we óók anno 2019. 

ED
[Dái.ly-stand.úp] 
We waren al hevige gebruikers van daily stand-ups (zie deel 1) 
maar sinds we remote werken, vangen we de osmotische 
communicatie (ja, zoek dat maar eens op) op met 
een tweede ‘daily sync’, inclusief digitale borden.
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[É.ten] opniéuw 
Remote-first of last: eten blijft belangrijk bij Prato.

[E.mó.ji] 

Zelf zijn we intussen hevige emoji-gebruikers. Want is er een 
meer efficiënte manier om “ok, ik heb het gelezen en ik ga 
akkoord’ of ‘ja, ik zal op de Prato Update aanwezig zijn en je 
mag mij een stukje pizza bestellen” te vervangen door 1 emoji?
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[Fléx.plek]
100 Pratorians, 50 werkplekken: Wir schaffen das. Omdat 
we flexplekken gebruiken, op voorhand te reserveren, zowel 
individueel als per team.

[Fléx.i.bi.li.teit]
Eén van onze pijlers: flexibiliteit, in beide 
richtingen. Een last-minute overleg, een 
tandartsbezoek, een parttimer, pieken en 
dalen bij bepaalde teams, software-updates 
na de werkuren, … Dat kan allemaal maar 
enkel als iedereen zich flexibel opstelt.

F
[Fí.le]
Kennen we van vroeger, doen 
we niet meer aan mee, remote 
company zijnde. Moet je ook 
eens proberen.
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[Húd.de.len]
Ik huddel, jij huddelt, wij huddelen. 
Synoniem voor een kort (spontaan) hybride overleg via Slack.

H
G

Vergis je niet: in een remote-
first bedrijf maakt het gezin 
deel uit van de organisatie en 
geven we die zijn plaats. Tenzij 
je geluidloze kinderen, blafloze 
honden of toetsenbord-averse 
katten hebt.

[Ge.zín] 
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[I.T.Ops]
Het aantal werkplekken op 
kantoor mogen gehalveerd 
zijn, er zijn dubbel zoveel 
thuiswerkplekken bijgekomen! 
Inclusief haperende modems, 
crappy wifi, tegensputterende 
headsets, … you name it, de 
collega’s van ITOps lossen het 
allemaal op, remote.I

[Lúnch.Beat]
Tijdens de lunchpauze knallen we een DJ-set 
door de speakers zodat je er in de namiddag 
weer helemaal tegenaan kan, op kantoor of 
remote. In kerst, foute 90’s of Warmste Week 
thema. Karren maar!

L
J[Jóg.ging.

broek] 
Een maatpak stond al op ons 
no-go lijstje maar sinds we 
remote werken dragen we nog 
meer wat we fijn vinden, ook 
al is dat een joggingbroek. 
Vermoeden we.
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[Méér.waar.de]
Het voornaamste criterium om naar kantoor te gaan is 
meerwaarde. Die moet er zijn, anders kost het enkel moeite en 
tijd. Een kantoordagje is ideaal voor een fysieke meeting met 
een klant of met je team, een energieke brainstorm of als je 
schoonmoeder op bezoek komt. 

[Mute]
Beginnersfouten? Check! Op mute staan, het verkeerde 
scherm delen of onverstaanbaar zijn… we hebben het allemaal 
gedaan en da’s OK. Als het voorvalt spreken we elkaar daar 
gewoon op aan.

M
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O
[Ont.móe.tings.plaats]
Ons kantoor is geëvolueerd van pure werkplek naar een 
ontmoetingsplaats waar je iedere keer weer andere collega’s 
terug ziet. Even bijkletsen bij het koffieapparaat of een 
middagwandeling horen daar ook (terug) bij. 

[No.ti.fi.cá.ties]
2 tips: zoveel mogelijk afzetten en 
zo zuinig mogelijk mee zijn. Niets 
zo vervelend als om de haverklap 
gestoord worden. Ondingen.
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[P.J.T]
Gestart vanuit een lockdown initiatief en intussen permanent 
in voege: het Prato Jassen Transport of PJT.  Een beproefde 
mechaniek waarbij de partners (aka het management) op 
ronde gaan met cadeautjes (eerst jassen, daarna apéroboxen, 
paaseitjes, .. ) inclusief voordeurgesprekje.

[Óp.na.me] 
Elke meeting is een hybride meeting: zowel op kantoor als 
remote moet je kunnen meevolgen. Dat zorgt meteen voor een 
nuttig bijproduct gezien we elke meeting kunnen opnemen en 
delen met de afwezigen. Bye bye mondelinge overlevering.

[On.bóard.ing]
Remote of niet, er komen altijd nieuwe collega’s bij. De manier 
waarop we die inburgeren is wel veranderd: als team extra 
dagen op kantoor, een buddy die je begeleidt, een virtuele tour 
tijdens de daily stand-ups, ...
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[Re.móte-first]
Wil zoveel zeggen als: we werken digitaal samen, tenzij we 
anders beslissen. Iedereen krijgt de ruimte en het vertrouwen 
om zelf te bepalen hoe, wat, waar, wanneer en houdt daarbij 
rekening met de noden van het team, Prato en de klant.

[Ré.sul.ta.ten]
Hangt samen met (zie ook) vertrouwen. 
Zolang het resultaat er is, wordt het 
vertrouwen niet geschonden. Daarom 
kijken we naar hetgeen elk specifiek team 
bijdraagt in het grote plaatje, niet naar het 
aantal mails of toetsaanslagen per week 
dat iemand doet. 

[Ré.gel.tjes] 
Regeltjes, policies, beleidsnota’s: we zijn er niet de grootste 
fan van. ‘t Is te zeggen: we maken goeie afspraken met 
mekaar. Maar die afspraken zijn gebaseerd op resultaten en 
vertrouwen, niet op nitty-gritty regeltjes die alle flexibiliteit 
verjagen.Q

[Quá.li.ty.time]
Vermits je een groot deel van jouw dag met je 
collega’s doorbrengt, proberen we die tijd zo 
kwalitatief mogelijk te krijgen. Geen rosé op een 
terrasje maar discipline tijdens meetings, elkaar 
laten uitpraten, jamboards gebruiken om zaken 
duidelijk te maken, betere voorbereiding en 
verslagen (hoe kort ook).
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R [Struik]
In uwe struik blijven liggen: 
Pratoriaans voor “tot net voor 
jouw eerste meeting in bed blijven 
liggen”. Is verleidelijk met remote 
werken maar alle andere collega’s 
zijn jouw motivatie om aan je 
werkdag te beginnen.  

S
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T
[Te.rúg.kom.dag] 
Als Pratorians een kantoordag plannen, gebeurt dat meestal 
met het ganse team. Zo’n terugkomdag geeft toch een net iets 
meer collegiaal gevoel en zorgt voor wat extra samenhang. 

[Slack]
Na face to face is Slack ons favoriete 
communicatiekanaal. Waardoor ons vocabularium 
nu ook “tot Slacks!” en “Slackt dat eens” bevat. 
En Luk 5 custom emoji’s heeft.

[Stipt]
Neen, geen stiptheidsacties aan de koffiemachine 
maar stiptere meetings. Het academische 
kwartiertje is verkort tot de remote minuut want 
ja, je laat je collega’s niet zomaar één minuut 
wachten, toch? 
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V
[Vín.ger-aan-de-pols]
Onze remote-first visie kwam tot stand door regelmatig vinger aan de 
pols te houden bij onze Pratorians, via Officevibe (zie deel 1) of tijdens 
een gesprek en iedereen bij de uitrol ervan te betrekken. Door die 
betrokkenheid wordt deze visie ook door iedereen gedragen.

[Ver.tróu.wen]
Prato geeft de Pratorians 
het vertrouwen dat ze 
verstandig, volwassen en 
collegiaal genoeg zijn om 
geen misbruik te maken 
van remote werken. We 
denken dat we hiermee 
verder geraken dan 
Pratorians als kinderen 
te behandelen. 
Prove us wrong.

[Uít.scha.ke.len]
Toch iets waar we nog steeds aandacht voor 
moeten hebben: het kunnen uitschakelen van 
“het werk”. De verplaatsing naar en van het 
werk vormde een soort start en einde van je 
werkdag maar de afstand tussen het bureel en 
de keuken is daar te kort voor. Daarom leren we 
iedereen om bewust de dag af te sluiten.
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[Wé.bi.nar]
Nu iedereen (een tijdje) remote gewerkt heeft, zijn webinars 
standaard business tools geworden. Daarom houden wij nu 
ook Release of Product Updates, infosessies en opleidingen 
online. Met meer en meer aanwezigen tot gevolg en intensere 
fysieke meetings achteraf.

[Work-lífe-
ba.lance]
Wij waren daar al heel opmerkzaam 
voor en nu meer dan ooit 
stimuleren we om een goed 
evenwicht te vinden tussen werk 
en privé. ‘s Ochtends ontbijten met 
het gezin, na het werk nog iets leuk 
plannen, … dat loopt allemaal wat 
soepeler als je thuiswerkt. 

W
[Wán.del. 
meet.ing] 
Intussen aan populariteit gewonnen, want je kan 
dat ook remote doen: wandelmeeting. Levert 
niet alleen energieke gesprekken op maar je 
stappenteller staat na een uurtje al gemakkelijk 
op 7000.
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[Zen]
We mogen dan misschien 
minder werkplekken hebben 
dan vroeger, ze zijn wel 
kwalitatiever geworden. 
Akoestische panelen, 
gestoffeerde vergaderhubs en 
sensibilisering om gesprekken 
liefst niet aan de werkplekken 
te voeren zijn enkele 
aanpassingen die zorgen dat 
we meer focus op kantoor 
kunnen hebben.

Z
[Yés-we-can]
Algemeen mogen we wel zeggen dat de omschakeling van 
“traditioneel” werken naar remote-first vrij soepel gegaan is. 
De grootste reden hiervoor is de “yes we can” mentaliteit: geen 
overlegcomités, geen oersaaie powerpoints maar flexibiliteit 
van iedereen.

Y
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[Human]
We geloven heel hard dat 
“Human” centraal moet staan 
in “Human Resources”.
Daarom brengen we 
oplossingen die bijdragen 
aan de autonomie van 
mensen zodat die meer grip 
op hun carrière krijgen.

[Halfvol]
Voor ons is het glas altijd 
halfvol: we challengen én 
inspireren de HR-community.
Verwacht bij ons authentieke 
mensen met ambitieuze 
doelstellingen in een open, 
respectvolle en no-nonsense 
omgeving.

geneHRations, 

het netwerk 

van HR-tech 

ondernemers

Prato maakt deel uit van geneHRations, het netwerk van 
HR-tech ondernemers dat opportuniteiten omzet naar een 
rendabele business. We creëren toegevoegde waarde voor 
zowel bedrijven als talent door technologie en diensten 
aan te bieden die (ver)nieuwe(nde) manieren van werken 
mogelijk maken.
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