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Ordina is een onafhankelijke IT-dienstverlener in de
Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij richten ons op
het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de
sectoren financiële dienstverlening, industrie en overheid.
Dit doen wij door technologie, businessuitdagingen en
mensen met elkaar te verbinden. Ordina wil haar klanten
helpen de uitdagingen en veranderingen in hun business
voor te zijn. Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is
sinds 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt
deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2020 behaalde
Ordina een omzet van EUR 369 miljoen. Meer informatie is
beschikbaar op www.ordina.nl

Toekomstgerichte verklaringen
Dit document bevat uitspraken die prognoses geven over
toekomstige resultaten van Ordina N.V. en geeft bepaalde
plannen, doelstellingen en ambities weer op basis van
huidige inzichten. Dergelijke prognoses zijn uiteraard niet
vrij van risico’s en kennen, gezien het feit dat geen
zekerheid bestaat over de omstandigheden die in de
toekomst van toepassing zijn, een bepaalde mate van
onzekerheid. Er is een veelheid aan factoren die eraan ten
grondslag kan liggen dat de werkelijke resultaten en
prognoses kunnen afwijken van hetgeen ter zake in dit
document is beschreven. Dergelijke factoren kunnen onder
meer zijn: de algemene economische ontwikkelingen, het
tempo van internationalisering van de markt voor
solutions, IT en consulting, toenemende
resultaatverantwoordelijkheid, schaarste op de
arbeidsmarkt en toekomstige acquisities en
desinvesteringen.
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ORDINA GEREED VOOR DE VOLGENDE FASE – STRATEGIE-UPDATE
Goed gepositioneerd voor het versnellen van groei
Nieuwegein, 22 juni 2021 – Ordina N.V. (Ordina), een onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux, organiseert
vandaag een Capital Markets event, met een update van de strategie.

Highlights strategie-update
o

De transformatie van Ordina is afgerond en we zijn goed op weg om de strategische
doelstellingen van 2022 te behalen. De beweging naar meer toegevoegde waarde
dienstverlening via onze businessproposities ligt op koers en versnelt;

o

o
o

Voor de middellange termijn is Ordina goed gepositioneerd om in te spelen op de trends in de ITdienstverlening en het post-covid momentum, waarin we een toenemende behoefte zien aan
digitale transformatie;
De volgende fase van de Ordina-roadmap richt zich op het versnellen van groei, via de vijf
businessproposities, ondersteund door een solide basis en gerichte acquisities;
Om de voortgang van de strategie te bewaken, presenteren we hernieuwde middellange termijn
doelstellingen passend bij onze ambitie.

Jo Maes, CEO Ordina, over de strategie-update
“In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een efficiënte organisatie neer te zetten, die waarde
toevoegt voor onze klanten, vanuit een solide basis. Deze basis is getest in 2020 en we hebben aangetoond
snel te kunnen reageren en inspelen op de uitdagingen van onze klanten. De vraag naar IT-dienstverlening is
groot en het post-covid herstel, met de sterk groeiende behoefte aan digitale transformatie in de markt, zorgt
voor een goede positionering van Ordina in de industrieën waarin we opereren.
De verwachting is dat IT-dienstverleningssector in de Benelux zal toenemen met hoge enkelvoudige
groeicijfers in de aankomende middellange termijn. Deze groeiverwachtingen zien we ook voor de
marktsegmenten waar we actief zijn. Wij zien veel kansen om te groeien en daarmee te versnellen. Ordina is
goed gepositioneerd om in te spelen op de huidige trends, we zijn klaar voor de volgende fase van onze
roadmap.
We lopen voor op onze 2022 ambities. Samen met het momentum in de markt is het tijd om ons te richten op
groei en het versnellen van groei, via onze businessproposities, en in te zetten op margeverbetering. De
vooruitzichten voor Ordina zijn goed, wij hebben daar vertrouwen in. Onze nieuwe middellange termijn
doelstellingen tonen onze ambitie, die zich richt op een duurzame toekomst voor onze klanten en onze
medewerkers, waarin zij de verandering voor zijn.”

Nieuwe middellange termijn doelstellingen
Voor de komende middellange termijn hebben we nieuwe financiële en niet-financiële doelstellingen
vastgesteld. Hieronder geven we aan welke maatstaven we hanteren om de strategievoortgang te bewaken.
Financiële doelstellingen
o Wij streven naar een jaarlijkse omzetgroei tussen de 5% - 8%, richting 2026;
o

Onze ambitie is om 75% van onze omzet te halen uit businessproposities richting 2026;

o

De EBITDA marge voor de middellange termijn is gericht op 12% - 14%, waarbij het huidige
dividendbeleid wordt gehandhaafd.
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Niet-financiële doelstellingen
o Onze klanttevredenheid, weergegeven in de Ordina Promotor Score, zal minimaal 70.0 blijven;
o

Betrokken medewerkers zijn belangrijk voor onze groei, daarom streven we naar een blijvende score
op medewerkersbetrokkenheid van >7,5;

o

Ordina hecht veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, daarom willen we CO2neutraal zijn per 2030.

Capital Markets event en live webcast
Vandaag om 13.30 CET organiseert Ordina een Capital Markets event waar een strategie-update gepresenteerd
wordt. Het event is live te volgen via een webcast. De presentaties en een replay van de webcast zullen op de
website beschikbaar komen na het event: www.ordina.nl.

CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie over dit persbericht:
PAULINE VISSCHER, INVESTOR RELATIONS
M pauline.visscher@ordina.nl
T +31 (0)30 663 7000
EVELINE ROGIER, CORPORATE COMMUNICATIONS
M eveline.rogier@ordina.nl
T +31 (0)30 663 7000
JOYCE VAN DONK - VAN WIJNEN, CFO
M joyce.van.donk.van.wijnen@ordina.nl
T +31 (0)30 663 7111
JO MAES, CEO
M jo.maes@ordina.nl
T +31 (0)30 663 7111
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