
 
 
 
 
 

 
 

Verslag ITOP, 5 juni 2019, locatie InTraffic Nieuwegein 
 
 
  

1. Opening en mededelingen 
Henk-Jan de Wild opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij stelt de volgende agenda voor: 

• Presentatie MAAS 

• ITOP 

• OR-QUIZ 

• Rondje langs de velden 

• Borrel 
 

2. Presentatie MAAS 
Pim van der Tholen die voor InTraffic een MAAS platform ontwikkeld geeft een presentatie over MAAS (Mobility As A 
Service). Er wordt duidelijk uitgelegd wat het op zou kunnen lossen en hoe het ingezet kan worden voor bedrijven. 
Door het interactieve karakter ontstaat een levendige discussie. 
 

3. ITOP  
Er worden huishoudelijke zaken besproken: 

• Het jaarverslag 2018 – Kort worden de financiën doorgenomen die is goedgekeurd door de 
kascommissie 

• Contributie 2019 blijft gelijk door de reeds opgebouwde reserves 

• Verzoek om een nieuwe kascommissie 2020 – er melden zich 2 vrijwilligers.  

• Er is een adreswijziging van de ITOP, deze is niet meer gevestigd in St. Willebrord maar in Fijnaart. (Want 
dit werd geconstateerd door penningmeester op meerdere PO’s) 

• Er zijn mogelijk 2 vacatures: penningmeester en secretaris (Dit indien zij door verkiezingen niet meer in 
de OR blijven)  

• De feedback van de deelnemers op de netwerkbijeenkomst bij Capgemini geeft voldoende aanleiding 
om in 2020 een netwerkbijeenkomst te organiseren. In maart 2020 staat de volgende gepland. Zijn er 
vrijwilligers (t.b.v. locatie) om dit event te organiseren? 

• Website : https://www.itorplatform.nl. De website is publieke toegankelijk maar er is ook een speciale 
sectie voor ITOP-leden om daar ook vragen en reacties te vragen (dit kennisdeling te vergemakkelijken). 
Men kan toegang krijgen door een mail met een verzoek om een account te sturen naar 
info@itorplatform.nl. Registratie is ook mogelijk via de website. 

• Op 4 september 2019 is het plan om aansluitend aan de bijeenkomst een BBQ te houden. Opgeven kan 
via de website. De kwartaalbijeenkomst met aansluitend de jaarlijkse ITOP BBQ zal plaatsvinden bij 
Sogeti in Vianen. 

• Er wordt nog gezocht naar een gastbedrijf/locatie voor de ITOP bijeenkomst op 27 november. Ook 
onderwerpen zijn altijd welkom. 

 

https://www.itorplatform.nl/
mailto:info@itorplatform.nl
https://www.itorplatform.nl/wp-login.php?action=register
https://www.itorplatform.nl/kwartaalbijeenkomst/kwartaalbijeenkomst-4-september-2019/552/


 
 
 
 
 

 
 

4. OR-QUIZ 
InTraffic heeft een quiz met OR-gerelateerde vragen samengesteld : “De beste OR”. 
Er zijn 12 vragen die per bedrijf beantwoordt moeten worden. Bij het doorlopen van de antwoorden leidt dit tot een 
levendige voldoende discussie. Na afloop komt Ordina als “De beste OR” als winnaar uit de bus. Deze quiz is ook 
beschikbaar dus wellicht leuk om eens te doen met de eigen OR. 
 

5. Rondje langs de velden 
Deze keer een ander opzet omdat eerder al was aangegeven dat men hier meer tijd voor wilde uittrekken. Elke 
deelnemer vertelt kort de lopende onderwerpen waar men momenteel mee bezig is. In een enkel geval wordt 
gevraagd hoe men vergelijkbare problemen bij collega bedrijven heeft opgelost. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: 

• Mobiliteit 

• OR verkiezingen 

• Pensioenen 

• Convenant met directie 

• Agile werken binnen organisatie 

• ICK CAO 

• Sociaal plan (opnieuw akkoord bereikt) 

• Communicatie achterban 

• Monitoren netwerk data 

• Levensfase bewust personeelsbeleid 

• Overnames 

• Rollenhuis 

• Salarisonderzoek  
Meerdere bedrijven hebben met vergelijkbare onderwerpen te maken, Er worden veel ervaringen uit gewisseld e er 
is een levendige discussie. Uiteindelijk is iedereen tevreden met deze opzet. 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
    
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 


