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Samenvatting

De oplossing van OurMeeting faciliteert papierloos vergaderen 

op een intuïtieve en gebruiksvriendelijke manier. Het gebruik 

van OurMeeting bespaart woningbouwvereniging Mitros het 

printen van 150 pagina’s en 4 uur aan voorbereidingstijd per 

week voor de directievergadering. De kostenbesparing dankzij 

het gebruik van OurMeeting is enorm.



Woningcorperatie Mitros 

Goed wonen voor iedereen
Mitros vindt dat iedereen recht heeft op goed 
wonen. Als grootste woningcorporatie van Utrecht 
en Nieuwegein zorgt Mitros voor het onderdak van 
1 op de 5 mensen in deze steden. In een regio waar 
de woningnood groot is, heeft Mitros de belangrijke 
maatschappelijke taak te zorgen voor goede en 
betaalbare woningen. Professionaliteit, integriteit, 
betrouwbaarheid, transparantie en duurzaamheid 
staan daarom bij Mitros hoog in het vaandel.

Lucas van Gils is sinds 4 jaar werkzaam bij Mitros, 
waarvan 3 jaar in zijn huidige functie als directieas-
sistent. Hij is verantwoordelijk voor het wekelijkse 
directieoverleg, ondersteunt de directeur en geeft 
leiding aan alle managementassistentenvan de 
organisatie.

“Dankzij de app van OurMeeting bespaar 
ik elke donderdag 4 uur die ik voorheen 
kwijt was aan het voorbereiden van de 
directievergadering.”

Lucas van Gils, directieassistent Mitros



Complexe directievergaderingen
Voor het wekelijks directieoverleg bij Mitros zijn 
gemiddeld 150 pagina’s aan stukken nodig, waarbij 
niet alle stukken door iedere deelnemer ingezien 
mogen worden. Toen Van Gils 3 jaar geleden 
begon als directieassistent bij Mitros waren hij 
en een collega wekelijks 4 uur kwijt met het 
uitprinten, sorteren, herbenoemen en opslaan van 
alle stukken voor de directievergadering. Van Gils 
vond dit complete tijdsverspilling en ging op zoek 
naar een manier waarop dit efficiënter kon.

De ideale app
Na een vergelijking van verschillende aanbieders 
van oplossingen op het gebied van efficiënt 
en papierloos vergaderen kwam Van Gils bij 

OurMeeting uit. Met de oplossing van OurMeeting 
wordt papierloos vergaderen op een gebruiks-
vriendelijke manier gefaciliteerd en kan zowel 
in de voorbereiding als tijdens de vergadering 
veel tijd bespaard worden. Van Gils: “Tijdens 
vergaderingen hoeft niet meer door alle stukken 
gebladerd te worden, dat scheelt veel tijd.” Bij de 
directie vergaderingen van Mitros mogen bepaalde 
stukken door bepaalde mensen ingezien worden, 
maar andere juist niet. Het gemak waarmee 
OurMeeting hierin voorziet was voor Van Gils 
doorslaggevend. Daarnaast is OurMeeting zeer 
intuïtief en gebruiksvriendelijk en, zegt van Gils, 
“Je kunt er gewoon alles mee”.



Soepel implementatieproces
Tussen het besluit met OurMeeting in zee te 
gaan en de eerste vergadering waarbij de app 
werd ingezet zat één maand. In die maand heeft 
OurMeeting een aantal trainingen gegeven bij 
Mitros, waarna de app direct bij de eerstvolgende 
directievergadering is gebruikt. Vervolgens heeft 
het gebruik van OurMeeting zich als een olievlek 
over de organisatie uitgebreid. Van de ruim 300 
medewerkers hebben nu meer dan 100 een 
account. Van Gils: “Ik ben normaal erg kritisch, 
maar de roll-out is echt heel soepel gegaan.”

Makkelijk in gebruik
Als iemand via de app van OurMeeting wil 
vergaderen, wordt er een aanvraag ingediend 

bij het secretariaat. Zij geven de rechten aan de 
verschillende deelnemers. Het gebruik van de app 
is vervolgens heel intuïtief. Van Gils heeft sinds 
de implementatie nog nooit een negatieve reactie 
gehad op de app.

Besparen op papier, tijd en geld
Vorig jaar zijn er 750.000 pagina’s verstuurd via de 
app, een groot deel daarvan was anders uitgeprint. 
De besparing op printkosten is dus enorm, alleen 
al daarmee is de investering in OurMeeting 
terugverdiend. Daarnaast kunnen zeer significante 
tijdsbesparingen worden gerealiseerd omdat 
medewerkers efficiënter hun werk kunnen doen.

“We kregen regelmatig boetes, omdat we veel meer printten dan in ons 
printbudget zat. Met de besparing van die kosten hebben we de investering al 
bijna terugverdiend.”

Lucas van Gils



Alles bij de hand
In de app van OurMeeting hebben medewerkers 
de benodigde gegevens direct bij de hand. Alle 
belangrijke documenten staan er namelijk in. 
Denk aan het jaarplan, beleidsdocumenten, het 
toezichtsplan en wetgeving en regelementen. Van 
Gils: “Dit is ideaal wanneer een nieuw persoon 
aanschuift bij een vergadering. Bijvoorbeeld als 
iemand toetreedt tot de Raad van Commissarissen; 
met één druk op de knop heeft deze persoon 
toegang tot alle documenten die hij nodig heeft.”

Efficiëntere besluitvorming
De enorme hoeveelheid stukken die nodig zijn 
bij de directievergaderingen zorgden regelmatig 
voor chaos en verwarring. Het gebruik van 

OurMeeting bespaart niet alleen veel tijd in de 
voorbereiding van een vergadering, ook het 
vergaderen zelf gaat een stuk efficiënter nu alle 
deelnemers de juiste stukken in de juiste volgorde 
voor zich hebben. Nazending van stukken is niet 
meer nodig en ook nieuwe versies van stukken 
worden door OurMeeting automatisch bijgewerkt. 
Daarnaast kunnen alle besluiten – zelfs besluiten 
van maanden of jaren geleden - gemakkelijk 
teruggehaald worden.

Wilt u ook efficiënter en  
sneller vergaderen?
Vraag dan snel een vrijblijvende demo aan  
bij OurMeeting!

“Vorig jaar zijn er 750.000 pagina’s verstuurd via de app,  
een groot deel daarvan was anders geprint.”

Lucas van Gils

http://ourmeeting.nl/demo/?utm_source=mailing_ourmeeting&utm_medium=email&utm_campaign=case_study&utm_content=mitros

