We houden je voortaan op de hoogte!
Ruim een jaar geleden is de Amsterdam IT Circle (AIC)
opgericht als besloten netwerk van organisaties die elkaar
zoveel mogelijk aanvullen op het gebied van IT-kennis en
-ervaring. Sindsdien zijn er verschillende kennisbijeenkomsten
georganiseerd en hebben enkele medewerkers ervaring kunnen
opdoen bij een andere organisatie. De activiteiten van AIC zijn nu
in een stroomversnelling gekomen en we verwachten dat in 2014
veel gaat gebeuren.
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Onder redactie van Mariska Herweijer, Friso van de Kolk, Nico Spilt, Hans Visser en Maarten Waterman.

Sandra de Groot werkt tijdelijk bij KLM

De nieuwsbrief
Vanaf nu kun je via deze kwartaalnieuwsbrief op de hoogte blijven van nieuws, bijeenkomsten en andere ontwikkelingen van
AIC. Eens per kwartaal lees je in deze nieuwsbrief interviews met
collega’s die aan een uitwisseling hebben deelgenomen, impressies van bijeenkomsten en nieuwsberichten. Meld je aan voor de
nieuwsbrief via info@amsterdam.it-circle.nl.
Over de Amsterdam IT Circle
De Amsterdam IT Circle (AIC) is een samenwerkingsverband van
Amsterdamse bedrijven die een grote IT-afdeling hebben. Deze
bedrijven zijn: ABN AMRO, KLM, UWV, UVA, APG, Hogeschool
van Amsterdam, Gemeente Amsterdam en (sinds kort) SVB.

“Ik kan mensen echt aanraden om dit te doen.” Dat zegt Sandra
de Groot tijdens het gesprek dat we onlangs met haar hadden
op Schiphol. Twee dagen per week verruilt ze haar baan bij
ABN AMRO voor een opdracht die ze bij KLM uitvoert. Dit in
het kader van het uitwisselingsprogramma van de Amsterdam
IT Circle.
Sandra vertelt: “Eind vorig jaar was er bij ABN AMRO een soort
banenmarkt. Daar kon je kennismaken met de andere IT-afdelingen.
De bank wil namelijk graag dat je af en toe rouleert, als je wat
langer ergens werkt. Er was ook een stand van de Amsterdam IT
Circle. Toen dacht ik: als je dan toch moet rouleren, dan lijkt het
me leuk om eens bij een ander bedrijf te kijken. KLM sprak mij het
meest aan. Ik heb contact opgenomen en toen is het balletje gaan
rollen.”

“Je krijgt een frisse kijk op je eigen werk”
“Bij KLM waren twee afdelingen waar ik terecht kon: Cargo of de
Operations-divisie van IS. Bij Cargo ging het om eenzelfde soort
functie als ik bij de bank heb. Vandaar mijn keus voor Operations.
Daar bleken genoeg opdrachten te zijn om iets met Lean Six Sigma
te doen. Dat gaat over het verbeteren van processen, waar we ook
bij ABN AMRO heel erg mee bezig zijn. Ik kon zelfs meedoen aan
een training die snel zou beginnen: de ‘green belt’ van Lean Six
Sigma. Het was wel gaaf om na één gesprek al aan een opleiding
te mogen meedoen. In januari heb ik mijn theorie-examen gehaald
en kon ik aan mijn opdracht bij KLM beginnen. Die opdracht is om
te kijken of de opzet van de huidige load- en stresstestomgeving
goed is.” >>lees verder op de achterzijde
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AIC is ontstaan op initiatief van de CIO’s van deze bedrijven en
heeft onder andere tot doel elkaar te versterken op gebied van IT.
Dat doen zij door op een praktische manier gebruik te maken van
elkaars IT-kennis en -ervaring. Via de AIC kunnen bedrijven in de
dagelijkse praktijk een “kijkje in de keuken” bij de andere bedrijven krijgen.
Ook is er de mogelijkheid voor medewerkers om hun blik te
verruimen en kennis en competenties te verbeteren. Dit door in
de vorm van een uitwisseling tijdelijk te werken bij een andere
organisatie uit het netwerk. Op die manier wordt hun toegevoegde waarde en inzetbaarheid voor de eigen organisatie vergroot.
Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.
Coördinatoren
Meer weten over de Amsterdam IT Circle? Of belangstelling om
deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma? Neem dan vrijblijvend contact op met de coördinator van je eigen bedrijf.
ABN AMRO
KLM
UWV
UvA en HvA
APG
Gemeente Amsterdam
SVB

Kees de Geus
Carlijn Schornagel
Maarten Baljet
Mariska Herweijer en Wilma van der Meer
Dave Wenting en Wim de Groot
Esther Bulthuis en Marja van Driel
Popko de Vlugt en Karine Schouten
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>>vervolg van pagina 1 “Twee dagen per week, op maandag en
dinsdag, zit ik bij KLM. De andere dagen doe ik mijn werk bij ABN
AMRO, bij de afdeling Document Service & Archiving. We beheren
onder andere archiefsystemen. Ik werk bij Functioneel Beheer en
kijk daar hoe we processen kunnen verbeteren. Dat sluit dus heel
mooi aan op mijn project bij KLM en op de opleiding die ik hier heb
kunnen doen. Tot eind maart werk ik bij KLM. Iedereen die ik spreek
vindt het een leuk initiatief. Ook mijn manager bij ABN AMRO, al
mist hij me wel, die twee dagen per week. Ook bij de bank is het
druk. Maar uiteindelijk levert het meer op voor alle partijen, het is
een win-win-situatie voor iedereen.”

Young AIC event
Naar aanleiding van het succes van Amsterdam IT Circle heeft een aantal trainees onder leiding van Amy Landman van ABN AMRO de Young
Amsterdam IT Circle opgericht. Young AIC heeft als doelstelling om AIC te ondersteunen, maar richt zich hierbij voornamelijk op activiteiten die
voor Young Professionals leuk en interessant zijn.
Vrijdag 7 februari stond het eerste event op het programma, georganiseerd vanuit ABN AMRO. Het thema van dit event was IT & Lifestyle, maar
dan in de breedste zin van het woord. Alle leden van de AIC waren vertegenwoordigd door een groot aantal van hun Young Professionals. Daarnaast was er zelfs een grote groep geïnteresseerde “oudere” professionals aanwezig.
De middag zou worden geopend door de nieuwe CIO van ABN
AMRO, Michel van Drie, maar die moest helaas verstek laten gaan.
Hij kon gelukkig vervangen worden door een van zijn collega’s, die
een interessant verhaal vertelde over een aantal IT-programma’s
bij ABN AMRO. Na de opening waren er twee plenaire sessies over
“vermenselijking van de computer” door Frank van Hamelen en
“innovatie bij Philips” door Anosh Thakkar, vice-president Strategy &
Innovation van Philips.
Na een korte pauze en een verfrissing, konden de deelnemers
kiezen uit een drietal workshops georganiseerd door ABN AMRO,
UWV en KLM. Na de workshops was er nog een plenaire sessie en
de dag werd afgesloten met een gezellige borrel. Dit event smaakt
naar meer en Young AIC gaat dit jaar nog andere activiteiten organiseren. Wordt vervolgd!

Nieuwe deelnemer: Sociale Verzekeringsbank
Sinds kort is de Sociale Verzekeringsbank aangesloten bij de AIC.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Het IT-bedrijf van SVB onderhoudt en
beheert alle ICT-systemen die SVB-medewerkers op de kantoren
nodig hebben. Het bouwen van een compleet nieuw ICT-systeem
waar 18 miljoen burgers op moeten kunnen vertrouwen, is de komende tijd hun grootste uitdaging.

Wist je dat?
… iedere deelnemer aan een uitwisseling via AIC altijd in dienst
blijft bij zijn eigen organisatie en na afloop op zijn eigen positie
terugkeert. De arbeidsvoorwaarden blijven onverkort van kracht.
… het ook mogelijk is om een consultancyklus te doen via AIC. Ben
jij expert op een bepaald gebied en wil je je kennis delen, neem dan
contact op met de coördinator van jouw organisatie om de mogelijkheden te bespreken.
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… dat er in totaal zo’n 6500 personen werken bij de acht bedrijven
die de Amsterdam IT Circle vormen. Daarvan werken er 5500 bij
de drie grootste bedrijven (ABN AMRO, KLM en UWV). De overige
1000 werken bij Gemeente Amsterdam, APG, SVB, UVA en Hogeschool Amsterdam.

Andere deelnemers aan het woord
De Amsterdam IT Circle heeft een aantal videofilms laten maken
waarin de eerste deelnemers aan een uitwisseling vertellen hoe ze
dit beleefd hebben. Grietinus Koops (van KLM bij UvA) en Yvonne
van de Goorbergh (van ABN AMRO bij KLM) vertellen wat zij gedaan hebben tijdens hun uitwisseling en wat ze hier aan hebben
gehad. Ook vertellen de lijnmanagers Pierre Debets (UvA) en Margreet de Boer (KLM) wat voor hen de waarde is om iemand uit te
lenen of te ontvangen.
è Bekijk de film met Grietinus Koops, Pierre Debets en Margreet
de Boer http://vimeo.com/87270236.
è Bekijk de film met Yvonne van de Goorbergh
http://vimeo.com/87270235

