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A GREAT 
PLACE TO 
WORK!
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Wat leuk dat je een kijkje neemt in de Culture Audit van ITC Groep! 

Wij hebben met veel plezier beschreven hoe wij een fijne werkplek creëren voor onze medewerkers. Een werkplek 
waar we medewerkers werven op basis van hun potentie in plaats van hun werkervaring en hen vervolgens uitgebreid 
en persoonlijk verwelkomen. Binnenkomend bij ITC Groep komt de inspiratie meteen op je af; letterlijk, van onze 
inspiratiewand én figuurlijk, want in je agenda vind je meteen allerlei creatieve sessies en workshops. Deze plannen we 
meestal op vrijdag: de dag dat we met ’n allen op kantoor zijn. 

Op die vrijdagen merk je pas echt hoe open we zijn; iedereen spreekt met iedereen. Zo werkt het gewoon bij ons. Of 
het nu een directeur is of de officemanager, iedereen is bereid om naar jou te luisteren. Je kunt elkaar altijd aanspreken, 
maar we plannen ook speciale ‘luistermomenten’, zoals interne projectevaluaties en brainstorms. Bij ITC Groep benutten 
we de gezamenlijke momenten ook om elkaar te bedanken. Zo hebben we ons designteam tijdens het skiweekend in het 
zonnetje gezet, als blijk van onze dank voor hun mooie werk.  

Het ontwikkelen van onze medewerkers is een belangrijk onderdeel voor ons, zo organiseren we bijna elke week wel 
een workshop of training. Door middel van onze tijd-voor-tijd regeling zorgen wij voor een goede werk- en privebalans 
en is het mogelijk om je eigen tijd in te delen. Met onze borrels, feestjes en uitjes vieren wij mooie gelegenheden zoals 
verjaardagen en gewonnen plannen. Als laatste wordt er gedeeld, met medewerkers en de omgeving, bijvoorbeeld met 
onze duurzame meubelen.  

Wij wensen je veel leesplezier!

ITC Skiweekend 2017
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Expertise
Wij zijn ITC Groep. Als 
bouwconsultancybureau helpen 
wij aannemers beter presteren. 
Dit doen wij in aanbestedingen, 
in de organisatie en in de 
uitvoering. In de aanbestedingen 
helpen wij door de beste EMVI 
- en BVP -plannen te schrijven. 
In de uitvoering van projecten 
ondersteunen wij aannemers 
bij omgevingsmanagement en 
projectmanagement. Daarnaast 
ontwikkelen we producten om het 
werk efficiënter en beter te maken, 
zoals de omgevingsapp. 

A LG E M E N E 
I N F O R MAT I E 

Een EMVI-plan is een plan waarin je 
aangeeft hoe je invulling geeft aan de 
zaken die de aanbestedende dienst 
voor het betreffende project belangrijk 
vindt, de zogenaamde EMVI-criteria. 
Op elke criterium geef je aan wat 
je visie op dit criterium is, hoe je hier 
mee omgaat en welke maatregelen je 
neemt om je beloften waar te maken.

BVP is een inkoopmethodiek 
waarbij de inschrijvingen worden 
gewaardeerd volgens het principe 
dat de meeste waarde moet worden 
verkregen voor de laagste prijs.
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V I S I E  & 
M I S S I E

ITC Groep komt voort uit twee verschillende bedrijven; ITC 
Groep en Advidus. Waar bij ITC Groep vooral de wat 
‘zachter’ geschoolde en taalgevoelige mensen werkten, 
werkten bij Advidus vooral technici. Toch hadden beide 
bedrijven hetzelfde doel: aannemers helpen beter te 
presteren. Om dit nog beter te doen, hebben we besloten 
samen verder te gaan als één bedrijf. Samen hebben wij 
de volgende visie en missie bepaald: 

“Onze missie is om ons te blijven ontwikkelen, met de 
focus op kwaliteit en innovatie, zodat we op termijn 
worden gezien als de Tesla van de bouwconsultancy.”

Onze visie wordt beschreven in de in de volgende 
stappen:

2017

2018

2019

2019/2020

We geven prioriteit aan 
het verhogen van de 
kwaliteit boven groei.

Behalen we met binnen 
de projectbeheersing 
net zo veel omzet als 
met tenders.

We zijn marktleider 
voor tenders in België.

We hebben een eigen 
duurzaam kantoor en we 
rijden met onze elektrische 
auto's naar klanten in 
Nederland, België en 
Duitsland.

Creativiteit en enthousiasme zijn voor ons belangrijk. 
Door deze eigenschappen aan te moedigen, inspireren 
wij onze medewerkers om tot het uiterste te gaan. We 
doen dit door de verantwoordelijkheid laag in de 
organisatie te leggen. Onze medewerkers gaan zelf 
naar de klant en krijgen de vrijheid om hun eigen ideeën 
aan te dragen en te implementeren. Dat vinden ze leuk 
én daar leren ze het meest van.

Aanpak 
Onze aanpak in consulting is geen doorsnee advies, 
maar maatwerk. Wij zijn een betrokken partij die ieder 
project met evenveel passie aanpakt. Onze adviezen en 
strategieën zijn praktisch, uitvoerbaar en realistisch voor 
onze klanten. De passie waarmee wij werken en onze 
werkmentaliteit is tevens waar wij bij om bekend staan: 
wij zien enkel mogelijkheden en zijn altijd bereid om te 
helpen. Wij helpen niet alleen onze klanten, maar ook 
elkaar. Bijvoorbeeld wanneer klanten ons op het laatste 
moment benaderen om een winnend plan te schrijven. 

Vanaf het begin van ieder project zijn wij als team 
betrokken bij onze klanten en delen wij allen het gevoel 
van verantwoordelijkheid om het plan een winnend plan te 
maken. Tijdens de sessies die wij organiseren met de klanten 
creëren we een interactieve en open sfeer. Samen komen 
we tot de gewenste resultaten en tot de beste plannen. 

Onze klanten en concurrenten
Onze voornaamste klanten zijn aannemers in de bouw- 
en infrasector. Onze grootste concurrenten zijn partijen 
als NL-Tender, DPI, Balance en Flux.
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Carrière bij ITC Groep 
ITC Groep is een adviesbureau met 
een informele en non-hiërarchische 
cultuur, waarin veel ruimte is voor 
creativiteit en nieuwe ideeën. Wij 
zijn eigenlijk altijd op zoek naar 
ambitieuze personen, die graag 
in een jong en groeiend bedrijf 
willen werken. Wij zoeken hoger 
opgeleiden die analytisch sterk, 
communicatief vaardig zijn en 
zelfreflectie hebben. Persoonlijke 
ontwikkeling en een steile leercurve 
staan bij ons voorop. Binnen ons team 
van 30 personen, hangt een positieve 
en ondernemende sfeer, waarmee 
we elke dag verder werken aan ons 
succesverhaal. 

Recruitment 
Om ambitieuze personen te bereiken 
kiezen we behalve voor ‘traditionele’ 
vacatures op onze website ook 
voor creatieve manieren om 
potentiële medewerkers te bereiken. 
We hebben een wervingsvideo 
opgenomen waarin wij op beeld 
vertellen naar wie wij op zoek zijn en 
wat voor profiel wij zoeken. Met de 
wervingsvideo willen wij kandidaten 

ook een beeld geven van onze 
organisatie en vertellen wat voor 
ons belangrijk is in onze zoektocht 
naar nieuwe collega’s. Wij vinden 
het vooral belangrijk dat nieuwe 
medewerkers gemotiveerd, gedreven 
en sociaal zijn.  Ervaring is minder 
belangrijk.

Wij organiseren een jaarlijkse 
Inhousedag in samenwerking met een 
studievereniging. Wij kiezen meestal 
voor studies met een technische 
achtergrond en nodigen een groep 
studenten uit bij ons op kantoor. 
Tijdens de Inhousedag krijgen de 
studenten een kijkje in ons bedrijf. 

W E R V E N
Tijdens een gezamenlijke lunch maken 
de studenten op een gezellige en 
informele wijze kennis met onze 
medewerkers. Na de lunch starten 
we met het programma. Een van 
de directieleden trapt af met een 
korte presentatie over ITC Groep en 
onze visie. Ook vertellen we welke 
carrièremogelijkheden wij te bieden 
hebben en hoe de overgang van 
studie naar werken bij ons verloopt. 
Daarnaast maken de studenten kennis 
met het werk door zich in groepen 
te verdiepen in een ‘case study’. We 
sluiten de Inhousedag af met een 
prijsuitreiking (mét champagne) en 
een gezellige borrel.

Inhousedag 2017

Wervingsvideo: https://www.youtube.com/ 
watch?v=OMBU4Hhb4iw
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Sollicitatieprocedure 
Onze sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen. Eerst willen we graag kennismaken om te kijken of de kandidaat 
past binnen ons bedrijf en of er sprake is van een klik. Bij een wederzijdse klik vragen we kandidaten of zij één dag 
willen meelopen met een van onze medewerkers, die de functie vervult waar hij of zij voor solliciteert. Behalve een 
‘klik’, willen wij ook graag weten over welke competenties de kandidaat beschikt. De tweede stap is daarom het maken 
van een assessment. Het assessment bestaat uit een schrijfopdracht gebaseerd op contractdocumenten die in de 
praktijk worden gebruikt. De laatste stap is een verdiepend gesprek waarin wij samen kijken naar de resultaten van het 
assessment, feedback geven en onze keuze maken. 

Stap 1: Kennismakingsgesprek 

Wij nodigen kandidaten uit bij ons op kantoor voor een 
kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is 
geen formeel interview of vragenrondje. Wij vinden het 
belangrijk dat sollicitanten zich op hun gemak voelen, 
omdat wij geloven dat we de sollicitanten daardoor beter 
leren kennen. Wij vinden het andersom ook belangrijk dat 
kandidaten de ruimte krijgen om ons te leren kennen en 
vragen te stellen. Daar is altijd ruimte voor. 

Stap 3: Meeloopdag

Na een goed assessment, lopen dat kandidaten een 
dag mee met een van onze medewerkers. Zo krijgen 
ze een beter beeld van wat het werk inhoudt en of het 
strookt met zij ervan hadden verwacht. Tegelijkertijd is dit 
voor ons een mogelijkheid om te zien hoe de kandidaat 
zich gedraagt en wat hij prettig vindt werken.

Stap 2: Assessment

Als wij potentie zien in de kandidaat en er sprake is van 
een klik vragen wij de kandidaat om een assessment te 
maken. Het assessment bestaat uit een schrijfopdracht, 
die vergelijkbaar is met een echte EMVI-uitvraag . De 
kandidaat krijgt de opdracht per mail toegestuurd, 
inclusief uitleg en bijbehorende bestanden. Ook krijgt de 
kandidaat een contactpersoon toegewezen, waaraan hij 
vragen kan stellen. Door het assessment krijgen wij inzicht 
in de competenties en schrijfvaardigheden, waarover 
de kandidaat beschikt. Omdat het in ons werkgebied 
belangrijk is dat schrijven je goed afgaat, is het 
assessment vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Wanneer wij van mening zijn dat er geen ‘match’ 
is tussen de kandidaat en ITC Groep, laten wij de 
kandidaat geen assessment maken. Desondanks voorzien 
wij iedere kandidaat na het kennismakingsgesprek van 
feedback en tips. 

Stap 4: Verdiepingsgesprek 

Na het assessment nodigen wij de kandidaat uit voor 
het laatste gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we 
hoe de kandidaat de meeloopdag en het schrijven van 
de opdracht heeft ervaren en hoe wij het assessment 
beoordelen. Na het gesprek maakt de kandidaat meteen 
kennis met andere collega’s.
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Ervaring van Peter

Een nieuwe baan betekent nieuwe collega’s en nieuwe taken. Naast dat dit 

spannend is, is het natuurlijk ook leuk. Dat het echter ook zó leuk kon zijn, leerde 

ik bij ITC Groep. Elke dag nam een andere collega mij onder zijn/haar hoede. Zo 

had ik dinsdag een vergadering over windmolenparken en op donderdag zaten 

we aan de koffie bij de aannemer thuis. Op maandag een bouwvergadering in 

de keet en op woensdag een locatiebezoek aan een woonwijk. Extra speciaal was 

de afsluiting op vrijdag: een gezamenlijke lunch en twee trainingsacteurs die ons 

leerden om te gaan met lastige klanten. Topweek! Topbedrijf! 

Cultuur 
De klik tussen de kandidaat en ons bedrijf vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat onze medewerkers de 
kernwaarden van ons bedrijf uitdragen en zich kunnen vinden in onze ambities. In onze zoektocht naar nieuwe 
medewerkers houden we de volgende waarden vast: 
• Vooruitstrevend: Onze medewerkers zijn energiek, gemotiveerd en streven naar de beste resultaten. Zij willen de 

verwachtingen overtreffen. 
• Authentiek: Wij zijn zelfbewust en creatief. Ondanks de verschillen binnen ons team kan iedereen zichzelf zijn. 
• Teamspirit: In ons team staan wij altijd voor elkaar klaar. Samen bereiken wij onze doelen. 
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V E R W E L KO M E N
Welkom bij ITC
Wij willen dat nieuwe collega’s zich 
welkom voelen.  Daarom laten we 
hen altijd zo snel mogelijk kennis 
maken met ons team. We nodigen 
nieuwe collega’s altijd uit om op 
hun eerste vrijdagmiddag met ons 
mee te lunchen. Op vrijdag hebben 
we namelijk altijd een gezamenlijke 
lunch. Dan zijn de meeste collega’s 
op kantoor en kan er kennis worden 
gemaakt. 

We maken altijd via onze wekelijkse 
interne update bekend dat we een 
nieuwe collega krijgen. We vertellen 
wie de nieuwe collega is, welke 
functie hij/zij gaat uitoefenen en 
per wanneer. Zo is iedereen op de 
hoogte en zorgen we samen dat 
de nieuwe collega een persoonlijk 
welkom krijgt.

Op de eerste werkdag geeft onze 
officemanager Willemijn een 
rondleiding door ons gebouw. Zij 
legt alle praktische en administratieve 
zaken uit om ervoor te zorgen dat 
onze nieuwe college een goede 
start maakt. De nieuwkomer krijgt 
een uitgebreide personeelsgids, een 
Macbook, een iPhone, de sleutels van 
het kantoor, persoonlijke visitekaartjes, 
een notebook en de sleutels van 
zijn/haar nieuwe auto. Willemijn 
legt verder uit hoe onze Cloud werkt, 
waar alle digitale hulpmiddelen te 
vinden zijn en hoe de gewerkte uren 

ingediend moeten worden. Daarnaast 
ontvangen nieuwe medewerkers altijd 
het boek ‘Hoe Google Werkt’. Wij 
zijn geïnspireerd door de werkwijze 
van Google en geven dit graag aan 
onze medewerkers mee.

Inwerktraject 
Onze nieuwe medewerkers starten 
met een inwerktraject.  In hun eerste 
week worden zij elke dag bij een 
andere projectleider ingedeeld 
om kennis te maken met elkaar, de 
verschillende projecten, klanten en 
werkvormen. Zo krijgen zij een nog 
betere kijk op het werk. 

Het zwemvest
Nieuwe medewerkers krijgen van 
ons een boekje met de titel ‘Het 
Zwemvest’. Het idee achter dit boekje 
is dat wij nieuwe medewerkers veel 
ruimte geven en flink uitdagen, maar 
niet zonder de juiste handvaten. In 
‘Het Zwemvest’ staan persoonlijke 
verhalen van collega’s. Zij stellen zich 
voor, delen hun ervaringen als nieuwe 
medewerker (hun grootste “screw 
up”) en vertellen hoe de nieuwe 
medewerker daarvan kan leren.



Coaching 
In de tweede werkweek krijgt iedere nieuwe medewerker een coach 
toegewezen. Dit is een medior of senior in de betreffende functie, die 
de nieuwe medewerker helpt belangrijke competenties te ontwikkelen. 
De coach helpt de nieuwe medewerker ook met zijn/haar eerste 
projecten door tips te geven en vragen te beantwoorden. Dit gebeurt 
meestal tijdens het wekelijkse coachinggesprek: via skype of face-2-
face. Coaching is niet alleen bedoeld voor werk gerelateerde zaken; 
nieuwe medewerkers krijgen ook de kans om niet werk gerelateerde 
zaken te delen. 

Ski weekend 2017

Trips: ski-weekend, 
nachtje weg en uitjes 
Wij organiseren 
minimaal ieder 
kwartaal een leuk uitje 
met het hele team. Dit 
zorgt ervoor dat de 
nieuwe medewerkers 
zich betrokken en deel 
van ons team voelen.

Teams
Nieuwe medewerkers komen bij een van onze 
teams, die maandelijkse themasessies houden en 
eens in het kwartaal samen gaat eten. Tijdens de 
maandelijkse themasessies bespreken de teams 
werk gerelateerde zaken, zoals omgaan met 
werkdruk of carrièremogelijkheden. De teamleden 
mogen zelf thema’s aandragen. 
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Jaarlijkse visiesessie
Ieder jaar organiseren wij een visiesessie. 
Tijdens deze sessie brainstormen wij met alle 
collega’s over onze visie, onze missie en de 
doelen voor de komende periode. In een 
creatieve sessie bepalen we gezamenlijk 
waar ITC Groep over vijf jaar staat en vragen 
we alle medewerkers om input. Tijdens de 
sessie bespreken we ook onze persoonlijke 
ontwikkeling en doelen. Wij vinden het 
belangrijk om vernieuwend te blijven en richten 
ons daarom ieder jaar op de verbeterpunten 
voor ITC Groep als werkgever. 

Blogs 
Op onze website en via sociale media delen onze mede-
werkers ervaringen en kennis. Wij stimuleren medewerkers 
om over verschillende topics te schrijven die ons en anderen 
kunnen inspireren. Op deze manier krijgen medewerkers de 
kans om kennis, gedachten en ervaringen te delen.

Seminars/workshops
In onze sector worden volop seminars en workshops 
georganiseerd. Wij moedigen medewerkers aan om 
seminars of workshops te volgen over onderwerpen die 
hun aanspreken. Alle collega’s, dus ook de directieleden, 
dragen leuke mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld via mail of 
in de groepsapp. Je hoeft dit niet persé in je eigen tijd te 
doen en de kosten worden vergoed door ITC Groep. 

I N S P I R E R E N  
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Ons kantoor
Wij zijn gevestigd in het E4U gebouw; een inspirerend 
en innovatief kantorenpand aan de Trasmolen in 
Woerden. Onze ruimte op de tweede verdieping 
beschikt over flexibele en creatief ingerichte 
werkruimtes, waaronder vergaderruimten, een 
stiltelokaal en een brainstormruimte. Daarnaast hebben 
wij een inspiratiewand in een van onze kantoorruimtes. 
Hierop mogen medewerkers plaatjes, foto’s of stukjes 
tekst hangen die zij inspirerend vinden. In het midden 
van ons kantoor staat een lange hoge tafel waaraan 
gezamenlijk wordt geluncht en een tafeltennistafel waar 
regelmatig (op sokken) een potjes tafeltennis wordt 
gespeeld. Het bedrijfsrestaurant Napkins is gevestigd 
op de begane grond. Napkins bereidt heerlijke lunches 
met gezonde streekproducten. Iedere eerste maandag 
van de maand en elke vrijdag lunchen alle collega’s 
samen op kosten van ITC Groep bij Napkins. 

Locatiebezoeken
Eens in de zoveel tijd wijden we onze Academy 
aan een locatiebezoek. We gaan dan naar een 
projectlocatie van een van de projecten, waarbij wij 
betrokken bij zijn geweest. We krijgen dan de kans 
om het resultaat van ons werk in het echt te zien en om 
vragen te stellen aan de betreffende klant.

Bedrijfssuccessen delen
Niet alleen de persoonlijke successen, 
maar ook de bedrijfssuccessen worden 
uitgebreid intern gedeeld en gevierd. 
Succesberichten worden altijd eerst 
intern gedeeld en daarna pas met 
de buitenwereld. Bij de FD Gazelle 
Award bijvoorbeeld: eerst kregen alle 
medewerkers een mailtje met het goede 
nieuws en een uitnodiging om deze 
uitreiking bij te wonen, daarna werd dit 
bericht pas op LinkedIn gedeeld. 
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Ervaring van Stephana

Ik dacht altijd dat ik goed kon schrijven, totdat we een workshop ‘Creatief Schrijven’ 

kregen van Cathelijn Schilder. Na die workshop ging er een wereld voor mij open. 

Aan de hand van een aantal kenmerkende literaire werken, liet zij ons zien op 

wat voor manieren je creatief kunt zijn met tekst. Geweldig! Ik denk er tijdens het 

schrijven van mijn EMVI-plannen nog vaak aan terug, in positieve zin natuurlijk.
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Communiceren 
Binnen ons bedrijf is communicatie 
belangrijk, de lijnen zijn kort en direct. 
Collega’s kunnen elkaar maar ook 
directieleden altijd aanschieten. De 
directieleden Ron en Arjan zijn altijd 
telefonisch, via WhatsApp bereikbaar 
voor vragen en opmerkingen van 
medewerkers. Voor een persoonlijk 
gesprek kunnen medewerkers zelf 
een afspraak in de agenda’s plannen. 
Collega’s kunnen zich ook direct 
tot de projectleiders wenden voor 
vragen of opmerkingen. Alles is 
bespreekbaar bij ons. 

Openheid  
Binnen ITC Groep hebben wij echt 
een open cultuur. Via verschillende 
middelen zijn onze collega’s altijd 
overal van op de hoogte en wordt 
nergens een geheim van gemaakt. 

Update realisatie en uitvoering 
Iedere afdeling houdt een 
gezamenlijke weekupdate. Tijdens de 
weekupdate bespreken de teamleden 
samen een van de directieleden 

welke ontwikkelingen plaatsvinden en 
waar elke collega zich die week mee 
bezig houdt. Daarnaast bespreken we 
welke zaken de komende periode op 
de agenda staan. De update is een 
gelegenheid om kansen te signaleren 
en elkaar te inspireren.
 
Kwartaalpresentatie 
Ieder kwartaal houdt de directie 
een kwartaalpresentatie. Tijdens 
de presentatie worden de 
projectresultaten van het afgelopen 
kwartaal besproken, er wordt 
openheid gegeven over de financiën 
en de directie presenteert de 
doelstellingen voor het komende 

S P R E K E N

kwartaal. Onze medewerkers worden 
betrokken bij de resultaten die we 
behalen. ITC Groep geeft openheid 
en wil graag dat medewerkers delen 
in de successen die we behalen. 

Actuele update  
Elke maandag krijgen alle collega’s 
een mailupdate van Willemijn. 
In deze update deelt Willemijn 
belangrijk nieuws zoals vorderingen 
van het bedrijf (wij gaan bijvoorbeeld 
verhuizen, en hiermee worden 
collega’s op de hoogte gehouden), 
gehaalde resultaten, leuke nieuwtjes 
van medewerkers en andere zaken 
die spelen.



Team themasessies
Onze afdelingen zijn verder opgedeeld in teams. 
Ieder team heeft een tweewekelijkse teamsessie, 
waarin de onderwerpen worden besproken die 
de teamleden zelf aandragen. Het kan gaan om 
inhoudelijke zaken, maar ook om andere zaken, 
zoals “hoe ga ik om met een lastige klant?” of “hoe 
combineer ik werk met sport?”. We maken bewust 
geen verslagen van deze themasessies, zodat 
iedereen vrij kan spreken. Uiteraard pakken we 
waar nodig wel actiepunten op. De teamleiders 
(projectleiders) bellen trouwens iedere week met 
hun teamleden om te kijken hoe het gaat. Dat 
hebben we zo afgesproken.

Praatjes maken 
Wij vinden het normaal om een praatje met 
elkaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer je 
elkaar tegenkomt op kantoor of wanneer we 
samen borrelen. Dat geldt voor directieleden, 
projectleiders en andere medewerkers. We vragen 
elkaar hoe het gaat (ook op persoonlijk vlak), met 
welke projecten je bezig bent, tegen welke zaken 
je aanloopt, etc. Alle collega’s weten dan ook van 
elkaar wat er speelt in hun leven, zowel werk als 
privé.

Bellen
Wij brengen relatief veel tijd door in de auto. Dat 
is de ideale gelegenheid om elkaar (handsfree 
natuurlijk) op te bellen en te vragen hoe het 
gaat. Dit doen we dan ook allemaal graag. 
Je collega’s weten namelijk als geen ander 
wat er speelt. Bellen in de auto is ook handig, 
wanneer je onderweg bent naar een sessie bij 
een klant. Zo kun je nog even met je projectleider 
voorbereiden hoe jullie de sessie insteken en of er 
bijzonderheden zijn.
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Ervaring van Nicky

Niet alleen voor fulltime medewerkers, maar ook voor mij als student heerst er een 

open en ontspannen sfeer en voel ik me vrij om mijn mening te geven. Zowel op 

professioneel gebied als privé weet ik dat er altijd iemand is waarmee ik kan praten 

mocht dit nodig zijn. Eens in de twee weken komt het design-team bij elkaar en 

bespreken we waar we tegenaan lopen. Tijdens deze bespreking horen we van 

elkaar wat ons bezighoudt en voorkomen we dat iemand vastloopt.  
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LU I S T E R E N
V R AG E N E N F E E D B AC K 

Open sfeer  
Wij zijn momenteel met 30 medewerkers en alle collega’s kennen elkaar 
goed. Op ons kantoor zitten directeuren, projectleiders, consultants, 
omgevingsmanagers en junioren gemengd. Vrijdag is onze vaste kantoordag, 
dan plannen collega’s geen afspraken buiten de deur. Zo weten we zeker dat 
we elkaar minimaal 1 keer per week zien. 

Op WhatsApp is iedereen lid van de groep 
‘Toptenderaars’. In deze groep delen we dagelijks welke projecten zijn 
gewonnen en welke niet. We stellen elkaar vragen, feliciteren elkaar of gooien 
leuke nieuwtjes in de  groep. 

Laagdrempelig   
Bij ITC Groep willen we de drempel om alles bespreekbaar te maken laag 
houden. Er is bij ons altijd ruimte om te overleggen als collega’s hier behoefte 
aan hebben. Collega’s die bijvoorbeeld met de directie of projectleiders willen 
praten over persoonlijke ontwikkelingen of werk gerelateerde onderwerpen 
kunnen hen aanschieten of zelf een afspraak plannen in de agenda’s. Wij zijn 
ervan overtuigd dat het belangrijk is om tijd en ruimte te creëren om naar elkaar 
te luisteren. 

Evaluaties van projecten
Wij evalueren alle projecten, zowel extern als intern. Dan bespreken we wat 
er goed ging op een project, maar ook wat er beter kon. Bij de evaluatie zijn 
alle personen aanwezig die bij het project betrokken waren. Vaak is dat een 
projectleider, een planschrijver en een designer. Een evaluatie is de gelegenheid 
bij uitstek om elkaar feedback te geven.
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LU I S T E R E N
S U G G E S T I E S E N I N V LO E D

Eén-op-één-gesprekken 
Om collega’s de gelegenheid te geven in vertrouwen 
te vertellen hoe de werkzaamheden verlopen houden 
projectleiders en directieleden regelmatig korte een op een 
gesprekken. Dit soort gesprekken vinden vaak spontaan 
plaats. Projectleiders en directieleden zijn zich bijvoorbeeld 
bewust van de werkdruk en spelen hierop in. Daarnaast 
plannen wij verschillende coaching gesprekken in, vooral 
voor junioren en medioren is dit van toepassing. 

Combinatie werk en privé
ITC Groep bestaat uit drie hoofdafdelingen; tenders, 
realisatie en design. Beide afdelingen hebben een 
eigen corebusiness. Hoewel wij één bedrijf zijn en alle 

collega’s dezelfde visie delen, richten de verschillende 
afdelingen zich op hun eigen ontwikkeling. Om in een 
informele sfeer en gezellige omgeving kennis, suggesties 
en ideeën te delen organiseren wij eens in de drie 
maanden een afdelingsetentje.  

Directe communicatie
Bij ons wordt het gewaardeerd als je direct 
communiceert met je collega’s. Als je iets wilt vragen of 
zeggen, dan spreek je iemand gewoon aan of je belt 
of mailt. Dit geldt voor alle niveaus in de organisatie. 
Daarnaast hoef je als medewerker nooit lang te 
wachten op een antwoord van een projectleider of 
de directie. Als zij niet in de gelegenheid zijn om een 
uitgebreide mail te typen, dan bellen ze je op.

Pitchen
Bij ITC Groep staan we altijd open voor nieuwe en 
creatieve ideeën. Collega’s die een idee hebben kunnen 
dit in een paar minuten pitchen. Een van onze collega’s 
Alexandra inspireerde ons bijvoorbeeld tijdens een korte 
pitch om gezonder te lunchen en maakte een ‘green 
happiness’ lunch klaar. 

Eigen initiatief nemen
Bij ons wordt initiatief nemen gewoon gewaardeerd. 
Daar zoeken we onze medewerkers op uit. Als jij – of 
je nou junior bent of senior – een verbetering ziet in de 
werkprocessen, dan vertel je dat aan de directie. Je vertelt 
wat je van plan bent en welk resultaat jij voor je ziet. 
Vervolgens pak je het verder op; alleen of met een aantal 
collega’s.
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Per 1 oktober zijn wij overstapt op een nieuwe 

bedrijfsnaam. We zijn van Inter Tender Consult 

naar ITC Groep gegaan. Je kunt je voorstellen dat 

dit een grote stap is en dit veel voorbereidingen 

vergt. Het leuke van ons bedrijf is, dat we deze 

stappen allemaal met zijn allen maken. Zo hebben 

wij meerdere brainstomsessies gehouden om 

uiteindelijk tot onze nieuwe bedrijfsnaam te komen. 

Zo was iedereen bij het proces betrokken en is 

(gelukkig) iedereen ook blij met onze nieuwe 

bedrijfsnaam. Ook het nieuwe logo en de huisstijl 

hebben wij intern gecreëerd.

N I E U W E 
B E D R I J F S N A AM
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LU I S T E R E N
CO N F L I C T O P LO S S E N 
Evalueren 
Van grote conflicten op de werkvloer is niet echt sprake en wij hebben hier nog geen 
procedure voor. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat je je mening gewoon kunt uiten, ook 
al wijkt dit af van de mening van de directie of je projectleider. Het kan soms hard tegen 
hard gaan, maar we komen er altijd samen uit. Als je het nodig vindt kun je een afspraak 
inplannen, eventueel met een neutraal persoon erbij, om het verder uit te spreken. Onze 
officemanager Willemijn is ook altijd bereikbaar om naar je verhaal te luisteren.

Ervaring van Joleen

We zijn een bedrijf waar veel met elkaar gepraat wordt, logischerwijs wordt er dus 

(gelukkig) ook veel naar elkaar geluisterd. Gesprekken ontstaan overal: tijdens de 

lunch, naast de printer of wanneer iemand een diepe zucht slaat achter zijn laptop. 

Wanneer ik ergens even niet uitkom, is er altijd wel iemand die even met me wil 

sparren om tot een oplossing te komen. Ook inhoudelijk staan we open voor elkaars 

ideeën. Een goed plan wordt herkend en ik vind het leuk om te merken dat aan deze 

goede ideeën direct acties worden verbonden. Zo gaan woorden naar daden!  



Persoonlijke waardering 
Het tonen van persoonlijke 
waardering vinden wij belangrijk. Wij 
willen dat onze medewerkers zich 
gewaardeerd voelen voor geleverde 
prestaties en de inzet die zij tonen, 
daarom uiten wij onze waardering op 
verschillende manieren en momenten. 

Persoonlijke waardering 
Het tonen van persoonlijke 
waardering vinden wij belangrijk. Wij 
willen dat onze medewerkers zich 
gewaardeerd voelen voor geleverde 
prestaties en de inzet die zij tonen, 
daarom uiten wij onze waardering op 
verschillende manieren en momenten. 

Delen van succes
Wij zijn van mening dat onze 
medewerkers delen in het succes 
van het bedrijf. Het afgelopen jaar 
is een succesvol jaar geweest, 
daarom heeft de directie besloten 
dat iedere collega honderd euro 
salarisverhoging krijgt, ongeacht je 
functie. Hiermee willen wij behalve 
persoonlijke waardering ook laten 
zien dat onze collega’s delen in het 
succes. 

Big Business Battle 
Als collega’s iets doen voor ITC 
Groep willen wij graag iets terug 
doen. Sinds dit jaar kunnen collega’s 
punten sparen met ‘goede daden’, 
een goede daad verrichten betekent 
bijvoorbeeld dat zij een kans benutten 

B E DA N K E N  
om de sales te verhogen. Daarmee 
draag je bij aan de groei van ITC 
Groep en de groeimogelijkheden 
van collega’s binnen ons bedrijf.  Bij 
succes op het gebied van leads 
die leiden tot een opdracht voor 
een klus, een idee dat leidt tot een 
nieuw product of meer sales sparen 
collega’s punten. Afhankelijk van het 
aantal punten kunnen collega’s deze 
inruilen voor een workshop of training 
naar keuze (t.w.v. 250- of 500 euro), 
een weekendje weg, een restaurant- 
of boekenbon. 
 
Successen samen vieren
Wanneer de projectleider de uitslag 
van een EMVI-plan ontvangt, 
deelt hij/zij deze direct in onze 
Whatsapp-groep. Hierbij worden 
dan alle mensen die aan het project 
hebben bijgedragen, bedankt voor 
hun harde werk. Daarnaast vieren 
wij dit standaard op vrijdagmiddag 
bij de borrel. Degenen die hebben 
gewonnen houden dan een korte 
speech over het project en daarna 
drinken we samen champagne.

Bedanken voor de inzet
Bij ons werk hoort een beetje dat je 
soms overwerkt, ’s avonds of in het 
weekend. Dat nemen we niet voor 
lief. Als dit voorkomt, kun je van de 
projectleider verwachten dat hij je 
persoonlijk trakteert op een pizza,  
een lekkere cappuccino of een  

taartje. Die eet je dan ook gezellig 
samen op, want je werkt bijna nooit 
alleen over.

Meer vrijheid
Goede resultaten leiden bijna direct 
tot meer vrijheid en vertrouwen. Dat 
betekent meer voor onze medewerkers 
dan een cadeaubon of een extra 
zakcentje. Planschrijvers mogen 
bijvoorbeeld zelf de sessies voorzitten 
en designers krijgen meer artistieke 
vrijheid. En als je een aantal wat 
kleinere projecten succesvol hebt 
afgerond, is de kans dat je daarna een 
wat groter, ‘prestigieuzer’ project krijgt 
zeer waarschijnlijk. 

Designers ABC
Tijdens ons laatste ski-weekend 
hebben we de designafdeling in het 
zonnetje gezet. We hebben met z`n 
allen een ABC-tje voor ze gemaakt en 
opgedragen onder het genot van een 
borrel. Na afloop kregen ze allemaal 
een fijne doucheset. 

Afscheid van medewerkers
Als er iemand uit dienst gaat, 
bedanken wij diegene altijd met een 
kaartje, bloemetje en een dinerbon. 
Afgelopen jaar hebben we met z`n 
allen, inclusief de medewerkers die uit 
dienst gingen, ook een prison escape 
gedaan. Zo konden we nog een keer 
plezier maken met z`n allen.
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Trainingsacteur 
Eén keer in het kwartaal nodigen wij twee trainingsacteurs uit op kantoor. 
Tijdens de sessie met de trainingsacteurs vragen wij aan iedere collega om 
aanwezig te zijn en geen afspraken buiten de deur te plannen. Wij vinden 
het belangrijk dat iedereen aanwezig is en meedoet aan leerrijke sessies 
waarbij telkens een ander onderwerp wordt behandeld dat relevant is 
binnen ons werkveld. Denk hierbij aan salestraining, sekseverschillen op 
de werkvloer, omgaan met kritische klanten of moeilijke situaties. Tijdens de 
sessies met de trainingsacteur worden realistische scenes ‘nagespeeld’ om 
te leren omgaan met dit soort situaties. Er is ook gelegenheid om ervaringen 
met elkaar te delen en te brainstormen.  

Academy 
Iedere vrijdagmiddag organiseren wij een academy voor planschrijvers 
en/of voor de realisatie-afdeling. De academy krijgt elke week een 
andere invulling, de ene week nodigen wij een externe partij uit om 
een presentatie te geven over bijvoorbeeld system engineering of een 
workshop over timemanagement. De andere week organiseert een van 
onze collega’s een college of een brainstorm over een actueel plan. 
Door wekelijks te investeren in kennisdeling en ontwikkeling stimuleren 
wij collega’s om elkaar te motiveren en zichzelf te ontplooien. Collega’s 
krijgen ook de gelegenheid om zelf een initiatief aan te dragen en hiermee 
invulling te geven aan de Academy. 

O N T W I K K E L E N  



Zelforganisatie
Onze mensen managen hun eigen taken en 
verantwoordelijkheden. Zij krijgen geen rooster of iets 
dergelijks, maar beheersen zelf hun agenda. Zo kunnen ze 
zelf bepalen waar ze het liefst werken of hoeveel tijd ze 
ergens aan besteden.

Ontwikkelingsbudget
Er is altijd ruimte om je te ontwikkelen. Als je zelf met een 
goed plan komt voor een opleiding, workshop of cursus 
en dit aansluit bij jouw doelstellingen, wordt dit vaak 
goedgekeurd. Zo heb je altijd de mogelijkheid om je verder 
te ontwikkelen. 

Fouten maken mag
Wij geven onze mensen veel verantwoordelijkheid en laten 
ze soms dingen doen die ze nog nooit eerder hebben 
gedaan. Dat kan weleens misgaan, maar dat vinden we 
niet erg. Door onze mensen uit hun ‘comfort zone’ te halen, 
ontdekken ze sneller waar hun talenten en interesses liggen 
en ontwikkelen ze zich sneller.

Doelstellingen
Alle medewerkers stellen persoonlijke jaarlijkse 
doelstellingen op. Die mogen zij zelf bepalen. We vinden 
het wel belangrijk dat ze daarbij aangeven wat ze van ITC 
Groep nodig hebben en wanneer, zodat wij ze daarbij 
kunnen helpen. Daar moet je in de loop van het jaar als 
medewerker zelf actief op sturen, maar de directie en de 
projectleiders staan wel altijd meteen voor je klaar. 

Ervaring van Nicole

Bij ITC Groep hebben we veel mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Elk kwartaal 

spelen we met trainingsacteurs situaties uit het werkveld na. Dit helpt ons om 

steeds beter te worden in de consultancy-kant van het werk. Natuurlijk mogen onze 

planschrijverstalenten niet achterblijven. Daarom krijgen we schrijftrainingen (zoals 

een training Creatief Schrijven) en persoonlijke coaching van ons Q-team. Wil jij nog 

andere vaardigheden ontwikkelen? Geef dat dan aan bij de directie! Zij staat open 

voor jouw inbreng.
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Gezond eten  
Gezond eten is essentieel om fit te blijven, daarom 
wordt onze fruitmand op kantoor iedere week 
aangevuld met vers en divers fruit. Daarnaast eten 
we iedere vrijdag gezonde lunches, collega’s 
kunnen iedere eerste maandag van de maand 
bij Napkins lunchen op kosten van ITC Groep. 
Napkins verzorgt over het algemeen gezonde 
lunches met gevarieerde streekproducten. 

Goede werkhouding 
Een goede werkhouding is belangrijk om goed te kunnen 
blijven functioneren. Wij ondersteunen onze medewerkers 
daarom om een actieve werkhouding aan te nemen achter 
hun bureaus. Ook voorzien wij in ondersteuning, zoals een 
standaard voor laptops en een aparte muis en toetsenbord. 
Op ons kantoor hebben wij in de brainstormruimte ook twee 
luxe loungestoelen staan. Deze stoelen zijn voor iedereen 
en bedoeld om even te relaxen of om in een relaxte 
werkhouding te werken.   

ZO R G E N  
B A L A N S V I N D E N 
E N O N D E R S T E U N E N  

Persoonlijke interesse 
Onze officemanager Willemijn zorgt ervoor dat collega’s zich betrokken voelen bij 
het bedrijf, zij houdt regelmatig korte en persoonlijke gesprekken met collega’s om 
ervoor te pijlen hoe het gaat en waar wij als bedrijf bijvoorbeeld op kunnen inspelen. 
Deze persoonlijke interesse en betrokkenheid vinden wij ontzettend belangrijk. Omdat 
er een nauwe samenwerking is tussen directie, projectleiders en planschrijver hebben 
de collega’s onderling ook veel persoonlijk contact. Omdat op vrijdagmiddag bijna 
iedereen op kantoor werkt, is er dan ook de veel ruimte en tijd om weer bij te kletsen.
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Afwisseling
Werknemers kunnen hun werkactiviteiten, wanneer zij 
willen, onderbreken met een potje tafeltennis, losgaan 
op de boksbal of een paar levels Super Mario Cart. 
Ook is er altijd wel iemand in voor een praatje en 
wordt er op vrijdagmiddag uitgebreid geborreld.

Pensioen
Wij hebben een prima pensioenregeling waar 
iedereen gebruik van kan maken. 

Tijd voor tijd 
Het vinden van een balans tussen werk en privé 
is soms uitdagend. Wij werken voor verschillende 
klanten en zijn gebonden aan deadlines voor de 
plannen die wij schrijven. Hoewel dit gepaard gaat 
met het maken van overuren, streven wij ernaar dat 
onze medewerkers daarentegen voldoende tijd 
en ruimte krijgen voor zichzelf. Om dit te stimuleren 
hebben wij een tijd voor tijdregeling voor onze 
junioren. Dit betekent dat gewerkte overuren binnen 
een maand moeten worden opgenomen in ruil 
voor vrije tijd.  Het tijdsbestek van een maand is 
ingesteld om ervoor te zorgen dat de uren zich niet 
opstapelen en medewerkers te lang doorwerken 
zonder voldoende vrije tijd. Daarnaast stuurt Willemijn 
bij de wekelijkse update een overzicht van het aantal 
gemaakt uren. Als wij zien dat collega’s te veel uren 
maken spreken wij elkaar positief aan en kijken wij 
gezamenlijk naar het hervinden van een balans. 

Eigen tijd indelen 
Wij vinden betrokkenheid bij ons bedrijf belangrijk 
maar wij geven onze collega’s ook de vrijheid om 
thuis te werken. De meesten collega’s managen 
hun eigen agenda, bestaande uit afspraken binnen 
en buiten de deur. De ene week is een dagje 
brainstormen met collega’s op kantoor goed voor 
de productiviteit, de andere week is een schrijfdag 
thuis fijn. Daarnaast kan iedereen zelf indelen hoe 
laat en wanneer je wil werken. Wil je een avond 
doorwerken? Geen probleem, dan slaap je de 
volgende ochtend lekker uit.

Hulp bij privezaken
Wij helpen medewerkers ook bij hun privézaken. 
Als iemand bijvoorbeeld een huis wilt kopen, 
zorgen wij dat er snel een werkgeversverklaring 
op tafel ligt. Of, wanneer er iets ergs gebeurt in je 
privésituatie, hoef je gewoon even niet te werken. 
Daar hoef je niet om te vragen, dat vinden we 
vanzelfsprekend. Niet alleen onze directie staat 
dan voor je klaar, maar je kunt ook rekenen op de 
steun van je collega’s.

Elkaar helpen
Bij ons werk reizen we door heel Nederland; we 
maken flink wat kilometers. Onze collega’s helpen 
elkaar regelmatig door te carpoolen of door bij 
elkaar te eten of te logeren. Dat is niet alleen gezellig, 
maar scheelt ook een hoop reistijd. Je kunt als je echt 
ver moet reizen ook een hotel nemen op kosten van 
ITC Groep, zodat je ’s ochtends niet zo vroeg hoeft te 
vertrekken en een goede nachtrust hebt. 

Kennis delen
Als je met een lastig vraagstuk – inhoudelijk of 
procesmatig – kun je altijd bij je collega’s terecht, 
inclusief de directieleden. Als jij belt of langsloopt met 
een vraag, krijg je eigenlijk gelijk een heel uitgebreid 
antwoord. Vaak worden er ook nog wat voorbeelden 
of achtergronddocumenten per mail achteraan 
gestuurd ter extra informatie. Het komt ook vaak voor 
dat onze mensen spontaan samen een brainstormhok 
ingaan om te sparren over elkaars projecten. Zo 
helpen we elkaar.



Ervaring van Mathieu

Bij ITC hebben projecten vaak een korte doorlooptijd. Hierdoor doe je veel 

verschillende projecten in een korte tijd. Dit maakt het werk variërend, maar dit 

betekent ook veel deadlines. Wanneer een deadline nadert heb je soms wat meer 

tijd nodig. Het is fijn dat je deze extra uren dan als tijd-voor-tijd kunt opschrijven. 

De week erna kan je dan wat rustiger aandoen. Dit helpt om de prive-werk balans 

goed te houden en om weer vol energie te starten met een volgend project!
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B I J ZO N D E R E 
M O M E N T E N 
M E E L E V E N E N D E L E N 
Op bijzonder mooie of bijzonder verdrietige momenten 
in het leven willen wij graag iets voor onze collega’s 
betekenen. Geluk, maar ook verdriet delen door oprechte 
deelneming en interesse en door een mooi gebaar zoals 
een bos bloemen of een geschenk. 

Ervaring van Sanne

Onlangs is een van onze mensen, Sanne, 

getrouwd. Toen hebben we met alle medewerkers 

een EMVI-plan (ons core product) gemaakt voor 

het huwelijk van haar en haar man. Iedereen 

schreef een persoonlijk stukje. Sanne vond het een 

geweldig cadeau.
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V I E R E N

Champagne vrijdag middag 
Wanneer wij plannen weten of een nieuwe klus binnen halen proosten wij met 
het hele team op de vrijdag middag. De collega die betrokken is geweest bij het 
project wordt in het zonnetje gezet om het succes te vieren. 

Verjaardagen
Verjaarden worden bij ons altijd gevierd met een kaartje waarin alle collega’s een 
leuke verjaardag wens opschrijven en een cadeaucheque.  De meeste collega’s 
vinden het leuk om te trakteren met een zelfgebakken taart en andere heerlijke 
hapjes. 

Persoonlijke successen 
Wij delen graag in persoonlijke successen van onze collega’s. Wanneer 
een collega een huis heeft gekocht, gaat trouwen of een andere bijzondere 
stap zet vieren wij dit graag op een persoonlijke manier. Willemijn kiest een 
gepersonaliseerd cadeau dat op ons kantoor wordt overhandigd samen met alle 
aanwezige collega’s en met een glas champagne. 
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Uitjes 
Afgelopen jaar zijn we op ski-weekend naar Zell am See in Oostenrijk geweest en organiseerden we een nachtje 
weg naar Maastricht met alle collega’s. Ook andere leuke activiteiten zoals een middag naar de escape room, een 
zomerbarbecue, het kerstdiner op kantoor en teametentjes zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers zich betrokken en deel 
van ons team voelen.  Daarnaast gaan collega’s zelf ook regelmatig samen uiteten en stappen, dit vindt iedereen ook leuk 
en hier wordt geen geheim van gemaakt.

In ieder geval vier keer per jaar gaan 
we met zijn allen op pad. Met kerst 
een uitgebreid diner, afgelopen 
jaar hebben we bijvoorbeeld een 
kooksworkshop in een kookstudio 
gedaan.

In het voorjaar gaan we gaan we met zijn allen op ski-
weekend. In 2016 zijn we naar Sell am Zee geweest, 
aankomend jaar staat Mayrhofen op de planning. 
Ook bij dit soort activiteiten geldt, niemand is wat 
verplicht, iedereen doet waar hij/zij zin in heeft en ’s 
avonds komen we samen en gaan we de apres-ski in!

Om de zomervakantie goed in 
te luiden, organiseren we dan 
standaard een etentje. Dit hebben 
we een BBQ gehouden bij Roost 
aan de Singel in Utrecht. Dit was ook 
weer een geslaagde avond!

In september start de drukke tijd weer bij ITC 
Groep. Daarom gaan we voor de ontspanning 
in oktober altijd een nachtje weg. Vorig jaar was 
dit Antwerpen, dit jaar Maastricht. We begonnen 
met een Walking Dinner door de hele stad en 
eindigden in de kroeg.



Ervaring van Bouke

Binnen ITC wordt er altijd tijd en geld vrijgemaakt om bepaalde successen 

of prestaties te vieren. Zo hebben we de afgelopen jaren een flinke groei 

meegemaakt binnen ITC. Om het groepsgevoel te versterken kwam vanuit de 

medewerkers het idee om met zijn allen een keer op wintersport te gaan en we zijn 

meteen dat jaar nog een weekend naar Zell am See geweest. Aankomend jaar staat 

Mayrhofen op de planning en daar heb ik heel veel zin in!
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Wij vinden het belangrijk dat er 
eerlijk wordt gedeeld vanuit onze 
organisatie. Zo hebben wij een 
aantal onderdelen waarin dit blijkt.

Zelf salaris bepalen
Als je een hoger salaris wilt, is het 
aan jezelf om aan te tonen waarom 
jij hier recht op hebt. Daarnaast moet 
je natuurlijk aan je doelstellingen 
hebben voldaan. Door deze regel 
heb je eigenlijk zelf in de hand 
hoeveel je verdient.

Wervingsbonus
Wij willen graag groeien en hier 
zijn onze medewerkers ook van op 
de hoogte. Omdat onze collega’s 
vaak een breed netwerk hebben van 
interessante kandidaten, hebben wij 
een wervingsbonus opgesteld. Als er 
iemand via jou wordt aangenomen en 
dat contract wordt verlengd, ontvang 
je €1.000,-. Dit is een stimulatie.

Winstuitreiking
Per 2018 ontvangt elke medewerker 
een winstuitkering. Zo deelt iedereen 
een beetje mee in de gemaakte winst.

Auto-regeling
Wij hebben een plan gemaakt om zo 
min mogelijk uitstoot de produceren 
met ons leaseauto’s. Zo hebben we 
als doel gesteld om per 2017 nog 

D E L E N
B E LO N E N & B I J D R AG E N

een maximale uitstoot te hebben 
van 90 gram, per 2018 nog maar 
80 gram en zo gaat dit elk jaar 10 
gram naar beneden. Uiteindelijk is 
ons streven om een volledig elektrisch 
wagenpark te bezitten.

Afvalscheiding
Wellicht vanzelfsprekend, maar wij 
scheiden ons afval netjes. Het papier 
wordt verzameld in een aparte bak 
en deze wordt los geleegd. Ook lege 
flessen, batterijen en dat soort zaken, 
scheiden wij altijd netjes van de rest.

Digitaal werken
Ons streven is een ‘paperless office’. 
Wij doen eigenlijk alles per mail. Ook 
contracten en belangrijke docu-  
menten sturen wij per e-mail, waardoor 
wij nauwelijks papier gebruiken. 

Duurzame meubelen op kantoor
Omdat ook onze collega’s op de 
hoogte zijn van onze uitgangspunten 
wat betreft het milieu, dragen we 
hier allemaal aan bij. Zo heeft onze 
collega Nicky zelf een salontafel 
gemaakt voor ons kantoor, en heeft 
collega Thomas zijn oude bank niet 
naar de stort gebracht, maar maken 
wij hier op kantoor fijn gebruik van.

Vakinhoudelijke bijdrage
Wij houden ons in ons werk veel bezig 
met maatschappelijk verantwoorde 
onderwerpen, zoals Social Return on 
Investment, duurzaamheid en CO2-
reductie. Wij adviseren bedrijven zo 
veel mogelijk inspanning te leveren op 
deze gebieden.

Duurzame meubelen



Ervaring van Alexandra

Afgelopen jaar heb ik een hoger salaris gekregen door een salarisvoorstel in 

te dienen. Bij dit voorstel had ik een ontwikkelplan geschreven met doelen 

voor mezelf en voor de omgevingsmanagementafdeling. Elk kwartaal bekijk ik 

samen met mijn leidinggevende of mijn doelen worden behaald en waar nodig 

bijgeschaafd. Halfjaarlijks worden de doelen van mijn ontwikkelingsplan gemeten. 

Bij het behalen van mijn doelen wordt dit beloond met een hoger salaris.
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H O O G T E P U N T E N 
I TC G R O E P

• FD Gazelle Award, genomineerd tot een van de snelst groeiende bedrijven van 

Nederland!

• Ons eerste project in Engeland. Wat een mijlpaal!

• Wintersport!

• Belgische markt aan het veroveren

• Trainingen EMVI – Civilion, bij de klant.
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Na een periode van input verzamelen, brainstormen en foto’s maken is het zover: met het schrijven van dit dankwoord 
leggen wij de laatste hand aan onze Culture Audit. Toen wij besloten om mee te doen met GPTW, wisten wij eigenlijk 
al dat wij echt een toffe werkplek hebben en dat we blij mogen zijn om voor zo’n bedrijf te werken. Na het maken van 

onze Culture Audit is dat gevoel alleen maar bevestigd: ITC Groep is echt een ‘Great Place To Work’!

Graag bedanken wij onze collega’s voor alle input en voor de mooie momenten die we hebben vast kunnen leggen in deze 
Culture Audit. We hebben tijdens het schrijven met plezier teruggedacht aan de legendarische wintersport, de visiesessie en alle 

feestelijke toasts op de gewonnen plannen. In het bijzonder dank aan Shamilla, voor de prachtige opmaak!

Ook dank aan onze directeur, Ron, voor alle mogelijkheden die wij krijgen binnen ITC Groep. In deze Culture Audit 
blijkt hoezeer wij dit allen waarderen!

En tot slot, Stein en Astrid van GPTW, bedankt voor alle handige tips en tricks! Ook de ontbijtsessie met GPTW & 
Coöperatie Dela was erg waardevol voor ons.

De komende jaren werken we graag samen met jullie verder aan ons succesverhaal!

Stephana en Willemijn
EMVI-consultant en HR-Manager bij ITC Groep


