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JAAR IN BEELD

Ordina helpt Prenatal in
lockdown

Ordina is opnieuw Top
Employer van het jaar
geworden. Zowel in
Nederland als in België.
Hiermee laat Ordina zien
dat het volop investeert in
onze medewerkers en in een
aantrekkelijke, inclusieve
bedrijfscultuur.

Ook Prenatal ondervond de
gevolgen van de lockdown. Toen
de winkels afgelopen maart weer
op afspraak hun deuren konden
openen, ontstond de noodzaak
om digitaal een afspraak te
kunnen maken. Onze digital
experts slaagden er in om in
ruim een week een oplossing
te realiseren, waarbij klanten
via de website van Prenatal een
afspraak konden maken in een
van de winkels in Nederland om
te winkelen.

maart 2021

maart 2021

Ordina Top Employer
voor 2021

januari 2021

maart 2021

april 2021

Benoeming CFO Ordina
Groep en CEO Ordina
Nederland

Partnerovereenkomst
met Everyday Heroes

Online business lunches

Per 1 januari 2021 is Joyce van
Donk-van Wijnen de nieuwe
CFO van de Ordina Groep.
Daarnaast is Joost de Bruin
benoemd tot CEO Ordina
Nederland om de groei van
Ordina Nederland verder vorm
te geven.

Ordina en Everyday Heroes
zijn een partnerovereenkomst
aangegaan, waarbij Ordina haar
expertise inzet om Everyday
Heroes belangeloos te helpen
op het terrein van IT en digitale
versnelling. Everyday Heroes
maakt werk voor mensen
mogelijk door drempels weg te
nemen. Dat doen ze door een
opleiding mogelijk te maken,
in de vorm van begeleiding,
maar het kan ook door rijlessen
te betalen, zodat iemand zijn
rijbewijs kan behalen.

Als je elkaar niet live kunt
ontmoeten, dan doe je
dat toch gewoon met een
online business lunch? Een
uitstekende en bijzonder
smakelijke manier om in 2021
in Nederland en België met onze
klanten op een persoonlijke
wijze in gesprek te blijven
over digitale thema’s en hun
uitdagingen.
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Samenwerking
Ordina en Siemens

Lancering Beluxpodcasts

Ordina winnaar ESET
Champion Awards
Begin april heeft IT-beveiligings
bedrijf ESET Nederland de
winnaars bekendgemaakt van
de Champion Awards 2020.
Ordina kwam daarbij als grote
winnaar uit de bus. Niet alleen
hebben we de ESET onboarding
partner award gewonnen, maar
ook de Growth Star business
award. Een hele mooie
dubbelslag.

Onze Belgische collega’s
lanceerden een serie
podcasts over het werken bij
de businessunits Business
consulting, Data-driven,
Mendix en Security in België/
Luxemburg. In de podcast
werd uitgelegd wat voor
ontwikkelingen er zijn in hun
vakgebied en waar ze zich
mee bezighouden in het
dagelijkse werk.

Ordina en Siemens breiden hun
samenwerking op het gebied
van Mendix uit voor de hele
Benelux. Het low-code platform
Mendix is het perfecte antwoord
om aan die behoeften te
voldoen. Low-code is ideaal om
een business idee snel, veilig
en laagdrempelig te realiseren.
Ordina zette het hele najaar een
campagne op om bedrijven te
informeren, te inspireren en te
adviseren.

april 2021

juni 2021

juli 2021

juni 2021

juni 2021

Baas van Morgen

Saskia Groenewegen
ontvangt MVP Award

Begin juni deed Ordina in
Nederland weer mee aan
Baas van Morgen. Zakaria en
Safae mochten een dag de
baas van Ordina zijn. Baas
van Morgen is een project
van JINC. Zij maken zich
sterk voor een maatschappij
waarin de achtergrond van
een kind niet zijn of haar
toekomst bepaalt en waarin
ieder kind kansen krijgt. In
het kader van ESG hebben
Ordina en JINC sinds twee
jaar een samenwerkings
overeenkomst.

Collega Saskia Groenewegen
is expert op het gebied van
Mixed Reality en dat weten
ze bij Microsoft op waarde te
schatten door haar de MVP
Award in de categorie ‘Windows
Development’ toe te kennen.
Je krijgt een Microsoft Most
Valuable Professional (MVP)
Award als je aantoonbaar leider
bent binnen de Microsoftcommunity. In Nederland
behoort Saskia nu tot een
select gezelschap van 154
professionals met deze status.
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Ordina drive-in

Bij Ordina willen we groeien
met collega’s. Naast senior en
medior professionals geven we
talent ook een kans. Zo zijn in
september in totaal 113 young
professionals in Nederland,
België en Luxemburg aan hun
opleiding bij Ordina begonnen.

Drie dagen lang was het
Ordina-parkeerterrein in
Nieuwegein het decor voor
een heuse drive-in. Op een
levensgroot scherm van
60 m² konden de
deelnemers in hun auto via
een koptelefoon luisteren
naar sprekers op het gebied
van open source, Microsoft
en Oracle. Doel was
kennisdelen op het gebied
van software en software
development.

september 2021

oktober 2021

Ruim baan voor talent

september 2021

oktober 2021

oktober 2021

Overname IFS
Probity

Aswin van Braam
erkent als Mendix MVP

High performance teams
bieden flink wat voordelen

Ordina zet haar volgende
stap in de groeistrategie
en heeft IFS Probity
overgenomen. IFS Probity is
gespecialiseerd in complexe
massa facturatieprocessen,
zodat organisaties grip
en overzicht houden
op hun complexe
betalingsprocessen. Met
IFS Probity versterken we
onze positie in de utilities- en
mobiliteitsmarkt.

Aswin van Braam is
toegetreden tot de selecte
groep van Mendix MVP’s
ofwel Most Valuable
Professionals. Wereldwijd
zijn er slechts 41 Mendix
MVP’s. Het MVP-programma
erkent Mendix-professionals
voor hun onderscheidende
bijdragen aan de low-code
community. Aswin is bij
Ordina een van de pijlers
van onze snelgroeiende
Mendix-unit in Nederland
en België.

Uit de Ordina Digital Monitor blijkt
dat 52% van de IT-besluitvormers
vindt dat er met disciplinaire teams
het beste resultaat wordt geboekt
in IT-projecten. Mensen die met
deze teams werken zijn positiever
dan diegenen die dat nog niet
doen; zij zien als voordelen vooral
sneller resultaat door kort-cyclisch
werken, een hogere klant- en
medewerkerstevredenheid,
kortere time-to-market en hogere
wendbaarheid.
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Top 10 gendergelijkheid

Digitale transformatie
bij Elia

Op het gebied van gendergelijkheid
staat Ordina in de top 10 van
Nederlandse beursgenoteerde
bedrijven. Daarnaast is Ordina een
van de slechts vier ondernemingen
die een evenwicht hebben
bereikt op zowel het niveau van
de Raad van Commissarissen
als directieniveau. Dit blijkt uit
een rapport van Equileap dat
onderzoek heeft gedaan naar
de behandeling van mannelijke
en vrouwelijke werknemers bij
Nederlandse ondernemingen.

Elia, de Belgische hoog
spanningsnetbeheerder
vernieuwt zijn transmissieinfrastructuur en processen.
Een complexe opdracht,
waarbij de organisatie de hulp
heeft ingeroepen van Ordina
dat betrokken is bij de digitale
backbone; het fundament van
alle innovatie-initiatieven. Als
eerste stap heeft Ordina een
integratiehub gecreëerd die
alle systemen en data met
elkaar laat praten.

november 2021

december 2021

oktober 2021

november 2021

december 2021

Engaged digital
workplace

In gesprek met
Kamerleden DiZa

Computable 100 2021

Ordina en Herculean
Alliance zetten samen de
‘engaged digital workplace’
in de markt. Deze oplossing
geeft een antwoord op
de vraag naar hybride
samenwerkingsvormen van
medewerkers én de nood
om de betrokkenheid tussen
medewerkers en werkgever
te monitoren.

Eind november ging onze
CISO Vincent Meijer in
gesprek met meerdere
leden van de vaste
Kamercommissie voor
Digitale Zaken (DiZa) tijdens
de laatste editie van de
ESET Security Days 2021.
Tijdens dit gesprek spraken
commercieel en politiek
Nederland samen over
cyberveiligheid.

Ordina staat in de
Computable 100 2021 op de
vierde plek als zakenpartner.
Dit blijkt uit het imagoonderzoek dat Computable
heeft laten uitvoeren
onder IT-organisaties en
niet-IT-organisaties in de
Nederlandse IT-markt.
Kijken we naar de
totaalscore dan is Ordina
7 plaatsen gestegen in
vergelijking met vorig jaar.
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WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?
Onze visie en missie
Digitalisering helpt organisaties om relevant en wendbaar
te blijven. Nu en in de toekomst. Hierdoor kun je sneller
anticiperen op veranderingen en zorgen dat je een
duurzame voorsprong krijgt en behoudt. Door samen
te werken in nieuwe digitale ecosystemen of gebruik te
maken van de kracht van disruptieve technologieën.
Duurzaam de veranderingen voorblijven, Ahead of change
zijn. Dat is de kern van waar we voor staan en bij alles
wat we doen. Wij zijn de businesspartner die met digitale
strategieën vanuit high performance teams helpt om
duurzame business transformaties te realiseren. En
daarmee veranderingen voor te blijven. Dat doen we door
technologie, businessuitdagingen en mensen met elkaar
te verbinden. We helpen onze klanten om hun snelheid te
vergroten, slimme digitale toepassingen te ontwikkelen
en nieuwe diensten te lanceren. Ook zorgen we ervoor dat
we mensen hiermee mensen verbinden en dat ze deze
omarmen. Op die manier blijven organisaties vooroplopen.
Wij zien digitalisering als een enabler en game changer
die een langdurende voorsprong geeft. We bieden dan
ook vernieuwende oplossingen die mensen, maatschappij
en bedrijven verder helpen. Dat doen we door samen met
onze klanten duurzaam te innoveren.

Wat doen we?
Als digitale businesspartner bieden we onze klanten
uiteenlopende slimme en innovatieve oplossingen voor

uitdagingen op het gebied van strategie, organisatie
en digitalisering. Dat doen we door het adviseren van
de juiste digitale end-to-end strategie, het inrichten en
beheren van IT-landschappen en het ontwikkelen en
implementeren van duurzame softwareoplossingen.
Hierdoor zorgen we voor optimale oplossingen, platforms
en inrichting van digitale landschappen om onze klanten
te helpen de verandering voor te zijn.
Daarmee helpen we onze klanten stapje voor stapje in
hun transformatieproces. Met een eenduidige aanpak
waardoor onze klanten weten wat zij van Ordina kunnen
verwachten, in elke fase van de samenwerking.
Onze focus ligt op het leveren van toegevoegde waarde
bij onze klanten. Daarvoor gebruiken we technologie
als antwoord op organisatie-uitdagingen en anticiperen
we op de uitdagingen van de toekomst. Onze klanten

ondersteunen we bij hun transformatie op vijf gebieden.
Dat zijn onze vijf businessproposities: high performance
teams, data-driven, business platforms & cloud, digital
acceleration en cybersecurity & compliance. Deze
businessproposities worden verderop beschreven.
Onze consulting-, technologie- en outsourcingdiensten
bieden we aan door het inzetten van teams en individuele
medewerkers. We werken bij voorkeur in multidisciplinaire
teams die we samenstellen op basis van de behoeften
en doelen van onze klanten en op basis van de aard en
complexiteit van de vraag. We zetten de beste mensen
aan tafel. Deze high performance teams bestaan dan
ook uit IT- en businessprofessionals met verschillende
expertises. Ze delen een eenduidige manier van werken
en gebruiken systemen en tools die Ordina-breed worden
ingezet. Dit haalt het beste naar boven bij onze mensen
en zorgt voor betere resultaten bij onze klanten.
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We discover

We connect

Bij Ordina vinden we het
belangrijk dat we vooroplopen
in ons vak. We zijn
nieuwsgierig en staan open
voor nieuwe dingen.

We nemen
verantwoordelijkheid voor het
resultaat en co-creëren op een
open-minded en inclusieve
manier

Deze houding, gecombineerd
met onze business- en
domeinexpertise, helpt ons
de doelstellingen van onze
klanten te begrijpen en te
verkennen en problemen te
identificeren die het waard zijn
om op te lossen.

Dit helpt ons om ons in te
leven in de klant, relaties op
te bouwen en verbanden te
leggen. We brengen context
en ervaring mee aan tafel.

Elke dag ontdekken we
nieuwe mogelijkheden om te
leren en nieuwe manieren om
impact te creëren voor onze
klanten.

We werken samen met onze
klanten in high performance
teams op basis van onze
best practices. We creëren
win-win resultaten voor elke
stakeholder.

We accelerate

We hebben een diepgaande
kennis van de business
van onze klant en weten zo
een digitale voorsprong te
creëren. We zijn klantgericht,
ondernemend en streven naar
impact.
We zijn er trots op dat we de
problemen van onze klanten
snel kunnen oplossen, door
de kracht van onze collectieve
kennis, ervaring en teamwork.
We realiseren ambitieuze
oplossingen die het verschil
maken, die de verwachtingen
van onze klanten overtreffen en
hen helpen de verandering voor
te blijven.

We zijn actief in Nederland, België en Luxemburg.
Hierdoor zitten we dichtbij onze klanten en snappen
we heel goed wat er speelt. We begrijpen de impact
die technologie kan hebben en weten hoe we die
moeten inzetten om processen te verbeteren en nieuwe
businessmodellen te maken. En nog belangrijker: we
weten wat er nodig is om de combinatie van business
en IT succesvol te maken. Daardoor kunnen we onze
klanten goed adviseren over de beste routekaart voor de
toekomst.

Waar staan we voor?
Onze kernwaarden drijven ons. Ze vatten samen waar we
voor staan en hoe we dingen doen bij Ordina. Dit Ordina
DNA zit in iedere Ordina-professional en zorgt ervoor dat
we onze klanten door en door kennen en dat we onze
expertise, vakmanschap en talent voor hen inzetten.

Ons waardecreatiemodel
In ons waardecreatiemodel laten we voor elk van de
vormen van kapitaal zien hoe we deze inzetten om onze
strategische doelstellingen te realiseren. Ook maken we
inzichtelijk hoe we daaraan waarde toevoegen en wat dat
onze stakeholders oplevert. Dit doen we door de juiste
end-to-end strategie, de ontwikkeling en implementatie
van duurzame software-oplossingen en het inrichten
en beheren van IT-landschappen. Op basis hiervan volgt
de gewenste output voor onze stakeholders, waarbij we
de strategische context meewegen om te komen tot
doelstellingen en resultaten. Het model is opgebouwd
aan de hand van onze strategie, duurzaamheidsthema’s,
materialiteitsmatrix en houdt rekening met de Sustainable
Development Goals (SDG’s).
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Het waardecreatiemodel
Input

Output voor onze
stakeholders

Waardecreatie

Menselijk en
intellectueel kapitaal
Expertise, competenties,
advisering

Menselijk en intellectueel kapitaal
Hoge betrokkenheid bij en
tevredenheid over het werken bij
Ordina. Sterke loopbaanpaden voor
talent die leiden tot medewerkers
die in de markt erkend worden voor
hun expertise.

Digitale en businesskennis
Technische en sectorspecifieke
expertise

Digitale en businesskennis
Adviseren van de juiste
end-to-end strategie

Inrichten en
beheren van ITlandschappen

Sociaal en relationeel kapitaal
Langdurige klant,partner- en leveranciersrelaties

Ontwikkelen en
implementeren
van duurzame
software
oplossingen

Financieel kapitaal
Investeringen

Sociaal en relationeel kapitaal
Samen met klanten en partners
werken we aan het versnellen van
de digitale transformatie. Daarnaast
vinden we het van groot belang om
ons maatschappelijk in te zetten.
Financieel kapitaal
Succesvolle uitvoering leidt tot
rendement en structurele
werkgelegenheid in de Benelux.

We discover
Natuurlijke bronnen en
maatschappelijk kapitaal
Inkoop brandstof en energie,
digitale kansen

Onze klanten helpen de verandering
voor te zijn door kennis over
technologie, businessuitdaging en
mensen te verbinden.

We connect

We accelerate
Natuurlijke bronnen en
maatschappelijk kapitaal
Reduceren CO2-uitstoot en
diversiteit en inclusie.

40 Jaarverslag 2021 – Wie zijn we & wat doen we?

Het waardecreatiemodel
Strategische context

Strategische pijlers

Digitale businesspartner
High performance teams
Digitale en marktthema’s
Businessproposities
Datagedreven ecosystemen
Cloud (of trust)

Stakeholderdialoog
Medewerkers
Klanten
Partners en leveranciers
Aandeelhouders
Maatschappij

Betrokken en gedreven
medewerkers
Werven, ontwikkelen en behouden
van medewerkers leidt tot groei
van de organisatie.

Tevreden en loyale klanten
Tevreden en loyale klanten
waarmee we samenwerken aan
hun digitale transformatie.
Strategische
positie
van IT
binnen de
organisatie

De wereld om ons heen
Krapte arbeidsmarkt
Wereldwijde concurrentie
Nichespelers

Duurzaam onderscheidend
profiel
Uitbreiding met onze
businessproposities naar
specifieke niches.

Sustainable Development Goals

Uitstekende financiële
performance & versnelde groei
Realisatie van een
bovengemiddeld
financieel rendement.
Environmental, social en
governance
Reductie van onze CO2-uitstoot en
bieden van gelijke kansen voor
iedereen, op de arbeidsmarkt, door
toegang tot digitale middelen en
kennis.

Doelstellingen
en resultaten
Betrokken en gedreven
medewerkers
Medewerkerbetrokkenheid:
Doelstelling: > 7,0
Realisatie 2021: 7,6
Participatiegraad:
Doelstelling > 80%
Realisatie 2021: 73%
Tevreden en loyale klanten
Ordina Promotor Score:
Doelstelling: > 70
Realisatie 2021: 71

Duurzaam onderscheidend
profiel
Omzet businessproposities:
Doelstelling 2022: 65%
Realisatie 2021: 40%

Uitstekende financiële
performance & versnelde groei
EBITDA marge:
Doelstelling 2022: 10%-12%
Realisatie 2021: 12,7%
Environmental, social en
governance
Doelstelling: -30% CO2-reductie
per FTE tov 2019
Realisatie 2021: -52%

41 Jaarverslag 2021 – Wie zijn we & wat doen we?

1

1

2
3
4

2
3
4

5

Waardecreatiemodel
Strategische context

5

Digitale businesspartner
De wereld om ons heen wordt steeds digitaler.
Technologie krijgt een steeds grotere invloed op ons
leven en dat zien we terug in de manier waarop we
werken en leven. Dat vereist aanpassing, van iedereen,
want de ontwikkelingen gaan snel. Helemaal met de
covid-19-pandemie, want daardoor is digitalisering in
een stroomversnelling terechtgekomen. Organisaties
willen weten hoe ze duurzaam kunnen versnellen, welke
technologie ze daarvoor moeten gebruiken en hoe ze dat
het beste kunnen organiseren.
IT is vandaag de dag een strategische asset die waarde
toevoegt. Het is niet voor niets dat business en IT steeds
nauwer samenwerken. Organisaties die de digitale
versnelling omarmen, zijn beter in staat om toekomstige
uitdagingen het hoofd te bieden. Ordina beschouwt
digitalisering als de bepalende succesfactor om voorop te
lopen, waarbij we technologie gebruiken als het antwoord
op organisatie-uitdagingen. Met onze businessproposities
en digitale en marktthema’s spelen we in op de behoefte
in de markt en bij onze klanten.
Als we inzoomen op de technologie dan zijn veel
organisaties stappen aan het maken hoe ze een
datagedreven organisatie kunnen worden. Daarnaast
heeft cybersecurity & compliance steeds meer aandacht
van bedrijven om zo hun digitale weerbaarheid te
vergroten. Ook maken bedrijven de overstap naar
clouddiensten en breiden ze slimme platforms uit met
low-code apps. Op langere termijn ziet Ordina een
beweging richting datagedreven ecosystemen, cloud
of trust, composable enterprises, en hyperconnected
autonome systemen.

Ook zien we dat door de BizDevOps-trend er meer
behoefte is aan lokale business en compliance expertise.
Als lokale speler zitten we dichtbij onze klanten en onze
mensen snappen de digitale ontwikkelingen, zodat we
snel kunnen inspelen op de vraag vanuit de markt.
Kijken we naar de manier van werken, dan zien we daar
ook enkele nieuwe ontwikkelingen. Sinds enkele jaren
stappen meer en meer organisaties over op een agile
manier van werken met behulp van multidisciplinaire
teams die de klant toegevoegde waarde bieden. Door
onze unieke manier van werken, waarbij we met onze
klanten vooral in high performance teams samenwerken,
zijn we onderscheidend en kunnen we snel toegevoegde
waarde leveren.
We focussen ons met name op die business en ITsectoren, waarin we met onze businessproposities
en high performance teams het onderscheid kunnen
maken; cybersecurity & compliance, data, cloud business
platforms en digitale verandering met agile transformatie.

Stakeholderdialoog
Om de wereld om ons heen en de veranderingen goed te
begrijpen, zijn we voortdurend met onze stakeholders in
gesprek om samen doelen te verwezenlijken. Met onze
klanten, onze medewerkers, onze partners en leveranciers
en natuurlijk onze aandeelhouders. We zorgen dat we
begrijpen wat hen beweegt en hebben oprechte interesse
voor hun belang om samen op lange termijn waarde toe
te voegen. En we lopen voorop bij nieuwe uitdagingen die
in onze omgeving spelen. Om duurzaam toegevoegde
waarde te blijven bieden in de hele waardeketen. De
inbreng van onze omgeving vinden we van groot belang
om samen te werken met onze stakeholders, maar ook
omdat onze stakeholders ons inzichten en kansen bieden
om onszelf te blijven verbeteren.
De gesprekken met onze stakeholders richten zich op de
toegevoegde waarde die zij van ons mogen verwachten
op de korte, middellange en lange termijn. En op de zaken
die zij belangrijk vinden om Ordina mee te geven.
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Stakeholderdialoog

Materialiteitsmatrix
Hoog

Medewerkers

1

Klanten

3

2
Duurzame klantrelatie

Belangrijkste ambassadeurs

Open dialoog

Aandeelhouders

5

Waardevolle input
Klantsessies
Klantevents

Continu in dialoog
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Samenwerking met OR

ORDINA

Jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering
Roadshows
Capital Markets Day

Samenwerking MVO
Nederland
Partnership Youthstart
Samenwerking JINC

Maatschappij

6

Relevantie
voor
stakeholders

Samenwerking partners
en leveranciers
SAP, Mendix,
Salesforce, etc.
Partnerevents
Overleg leveranciers

Maatschappelijke
verantwoordelijkheid

4

Partners &
leveranciers

Laag

Laag

Invloed van Ordina

1

Werven, behouden en ontwikkelen van talent

2

Innovatie en digitale transformatie

3

Excellente dienstverlening

4

Rendementsgroei

5

Diversiteit en inclusiviteit

6

Impact op millieu (direct en indirect)
Pijl geeft beweging aan ten opzichte van 2020

Hoog
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Waardecreatiemodel
Strategische context
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De uitkomsten van deze gesprekken geven ons inzicht
in welke materiële onderwerpen van belang zijn. Dit
geeft ons input op onze strategie, de uitwerking hiervan
in de praktijk en het biedt kansen om hierop bij te
sturen. We hebben de diverse gespreksonderwerpen
met onze stakeholders samengebracht in onze
materialiteitsmatrix en toetsen deze onderwerpen
op diverse manieren. Zo spreken we regelmatig met
aandeelhouders en leveranciers. Ook hebben we
een Capital Markets Day georganiseerd waarin we
onze strategie hebben toegelicht. Daarnaast hebben
we in ons klanttevredenheidsonderzoek en in ons
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek actief laten
bevestigen dat onze bestaande materialiteitsmatrix

nog de juiste onderwerpen voor Ordina weergeeft. De
onderwerpen en de weging worden beoordeeld door
de Raad van Bestuur op voorstel van de ESG Board. De
onderwerpen maken deel uit van onze strategie en de
bijbehorende governance, zie hiervoor pagina 87. Wij
krijgen vanuit verschillende stakeholders meer vragen
over diversiteit en inclusiviteit en de impact op het
milieu. Wij hebben de relevantie voor de stakeholders
verhoogd en ESG vanaf 2021 als aparte strategische pijler
opgenomen.

teams en solutions onze klanten ondersteunen in hun
digitale transformatie, kunnen onze mensen zich echt
ontwikkelen en hebben we ook maatschappelijk een
positieve impact. Dat creëert waarde op de korte en
lange termijn. Hierbij denken we onder andere aan werkgelegenheid, maar ook aan het klimaat. Hiermee leveren
we een bijdrage aan drie Sustainable Development
Goals van de VN: Waardig werk en economische groei
(SDG 8), Industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) en
Klimaatactie (SDG 13).

Sustainable Development Goals

De wereld om ons heen

Ordina staat midden in de maatschappij en dat bepaalt
mede hoe we naar duurzaamheid kijken. We willen
een positieve impact hebben in de volle breedte van
de maatschappij. Door op een duurzame manier te
ondernemen, willen we met behulp van high performance

Met de digitalisering van onze maatschappij is het belang
van IT toegenomen en is het een onmisbaar onderdeel
geworden van de kernprocessen binnen een organisatie.
Business en IT gaan steeds nauwer samenwerken en
zijn niet langer afzonderlijke silo’s. Beide beseffen dat
samenwerking van cruciaal belang is om afgesproken
businessdoelen te realiseren en digitaal te versnellen.

SDG

Bijdrage Ordina

SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’:

Ordina wil organisch groeien als lokale partij. We willen met

bevorderen van aanhoudende, inclusieve en

eigen medewerkers groeien, deze inhoudelijk ontwikkelen

duurzame economische groei, volledige en

en streven naar een hoge betrokkenheid bij Ordina. Ook

productieve tewerkstelling en waardig werk

focussen we intern op diversiteit en inclusie, waarbij diver-

voor iedereen.

siteit in onze high performance teams een kans biedt om
ons te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’:

Vergroten van omzet uit businessproposities, met onze

realisatie van een veerkrachtige infrastructuur, high performance teams en innovatieve Ordina solutions
het bevorderen van inclusieve en duurzame

die klanten helpen de verandering voor te zijn.

industrialisering en stimuleren van innovatie.
SDG 13 ‘Klimaatactie’: actie ondernemen

Kwaliteit van leven en de wereld om ons heen

om klimaatverandering en haar impact

verbeteren door CO2-uitstoot te beperken. Ordina

te bestrijden.

committeert zich aan de CO2-neutraal doelstelling van
2030, maar wil uiteindelijk klimaatpositief zijn.

In de komende jaren zal IT de kritische factor worden om
succesvol te zijn voor organisaties in het digitale tijdperk.
Nieuwe IT kan een bijdrage leveren aan de realisatie van
strategische doelstellingen. De IT-dienstverleningsmarkt
zal naar verwachting dan ook een aantrekkelijke groei
laten zien door een toename van de vraag naar digitale
transformatie. De krapte op de arbeidsmarkt zal in de
IT-sector echter een uitdaging zijn om groeiambities te
realiseren.
We zien dat de Benelux-markt met name wordt
gekenmerkt door een groot aantal nichebedrijven en
zzp’ers die gespecialiseerd zijn in specifieke IT- en
consultancydiensten voor een bepaald segment of
een bepaalde markt. Ordina concurreert in België en
Luxemburg voornamelijk met local-for-local spelers en in
Nederland met grote(re) IT- en consultancybedrijven die
wereldwijd opereren.
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De komende jaren wil Ordina haar positie als betrouwbare
businesspartner van grote lokale bedrijven en overheids
instellingen voor klantspecifieke IT-dienstverlening
behouden en versterken. Daarom breiden we onze
dienstverlening uit met onderscheidende nicheoplossingen voor specifieke sectoren en klantgroepen
binnen en buiten de huidige klantenportefeuille van Ordina.

Strategie 2022 - wat hebben we bereikt
De veranderingen duurzaam voorblijven, Ahead of change
zijn. Dat vormt de kern waar we voor staan en bij alles wat
we doen. Vanuit onze strategie helpen we onze klanten bij
hun digitale en businessuitdagingen, nu en in de toekomst.
Dat doen we door technologie, businessuitdagingen en
mensen met elkaar te combineren.

aanvullen met gerichte acquisities om onze portfolio te
laten groeien met oplossingen in niches. Dit heeft ertoe
geleid dat we de beoogde doelstellingen voor 2022 op
het gebied van rendement en omzetgroei in 2021 al
behaald hebben. Wel zien we dat we onze omzet uit de
businessproposities achterblijft bij de verwachtingen.
Voor het behalen van deze doelstelling hebben we
meer tijd nodig, maar blijven hierop inzetten. Dit alles is
gerealiseerd binnen de kaders op het gebied van klant- en
medewerkertevredenheid, welke beide zijn toegenomen
over de afgelopen periode.

Onze weg naar 2026
In de afgelopen jaren hebben we de transitie doorgemaakt
van een betrouwbare IT-partner naar een digitale
businesspartner gericht op vijf businessproposities in drie
markten. Hiermee bieden we een duurzaam antwoord op
de uitdagingen van morgen. Met onderscheidende nicheoplossingen voor onze bestaande en nieuwe klanten.

We zien dat veranderingen steeds meer vanuit
business en IT gedreven worden in plaats van
alleen vanuit IT. Ook de snelheid van veranderingen
blijft onverminderd groot. Daarnaast spelen er een
aantal andere uitdagingen voor Ordina die ervoor
zorgen dat we onze strategie moeten aanscherpen.

Deze businessproposities en onderliggende solutions
hebben ons een herkenbaar gezicht gegeven in de
markt, gericht op de klantuitdagingen van morgen: data,
(cloud)platforms, digitale acceleratie, cybersecurity
& compliance en high performance teams voor agile
transformatie. We hebben ons verder onderscheiden
door onze unieke manier van werken, waarbij we met
onze klanten in high performance teams zijn gaan
samenwerken en snel toegevoegde waarde leveren.

Allereerst de krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een
belangrijke factor die ons beperkt in onze groei.
Het is steeds moeilijker om de juiste mensen te
vinden en te behouden. Dit geldt niet alleen voor
ons, maar ook voor onze concurrenten en onze
klanten. Onze high performance teams, business
solutions en aantrekkelijk loopbaanperspectief zijn
doorslaggevende ingrediënten om toptalent aan te
trekken en te behouden.

Daarnaast hebben we onze kernprocessen verder op
orde gebracht en ervoor gezorgd dat we efficiënt en
effectief zijn gaan werken, onze operational excellence is
daarmee toegenomen. Ook hebben we onze groei weten
te versnellen, waarbij we onze organische groeistrategie

Een tweede uitdaging is dat als gevolg van
covid-19 het werken op afstand is toegenomen.
Als deze trend zich doorzet en meer gemeengoed

We hebben daarnaast veel energie gestoken in het
verbeteren van onze employee journey, waardoor we
een aantrekkelijke organisatie zijn voor IT- en business
talent. Dankzij onze inspanningen op het gebied van
loopbaanontwikkeling is de betrokkenheid van onze
medewerkers toegenomen. Ook zien we dat onze
medewerkers het werken in high performance teams zeer
op prijs stellen.
Hierdoor hebben we een solide basis gelegd voor groei in
de komende jaren.

wordt, zal dit de wereldwijde concurrentie doen
toenemen. Off- en nearshoring worden daarmee
een aantrekkelijke optie om te versnellen.
Tot slot verwachten onze klanten dat we hen
steeds sneller unieke oplossingen bieden voor
hun specifieke uitdagingen. Om onze klanten
daarin te ondersteunen bieden we domein- en
marktspecifieke oplossingen die herbruikbaar zijn.
Met onze standaard proces- of digitale oplossingen
kunnen we direct waarde toevoegen en efficiënter
zijn voor klanten. Hiermee maken we het verschil
voor onze klanten.
Deze bewegingen werken we in het komend jaar
verder uit in onze strategie naar 2026, waarbij we
de businesstransformatiepartner van onze klanten
willen worden. In de strategische pijlers die hierna
volgen, geven we per pijler aan hoe we op weg gaan
naar 2026.

VOORLOPEN HEEFT ZO
Z’N VOORDELEN

Kunnen wij de waste
uit de keten halen?
Door waste uit de keten te halen, kun je je
focussen op waar je het verschil kunt maken.
Zo heeft Ordina met de ontwikkeling van de
PortXchange Synchronizer voor Havenbedrijf
Rotterdam gerealiseerd dat het havenbezoek
van schepen verkort wordt door het
optimaliseren van de havenaanloop,
waardoor ook de CO2-uitstoot vermindert.

46 Jaarverslag 2021 – Strategische pijlers, doelen & resultaten

STRATEGISCHE PIJLERS, DOELEN & RESULTATEN
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Waardecreatiemodel
Strategische pijlers,
doelen & resultaten

1 Betrokken en gedreven medewerkers
Om onze klanten te helpen de veranderingen in hun
sector voor te zijn, zijn vanuit strategie 2022 betrokken
en gedreven medewerkers essentieel, evenals groei
met nieuwe medewerkers. Dat vraagt om medewerkers
die continu vooroplopen in hun vak en die in teams
meerwaarde bieden voor onze klanten. Dat betekent ook
dat we blijven investeren in onze medewerkers, want zij
zijn ons meest waardevolle kapitaal.
Tegelijkertijd zien we dat klanten steeds meer van ons
vragen en dat de markt in beweging is. Vragen worden
complexer en strategischer van aard en meer bedrijven
bouwen zelf digitale kennis op. Om voorop te blijven
lopen, maken we de komende jaren de stap van digitaal
partner naar de strategische transformatiepartner voor
onze klanten. Die stap vereist ook meer van onze mensen.
We helpen hen in deze transitie vanuit vakinhoudelijke
inhoud naar autoriteit om een proactieve rol bij onze
klanten in te nemen in hun digitale strategie, waarbij
samenwerken in teams de toekomst is.
We investeren volop in ons talent op allerlei manieren,
zoals in loopbaanpaden die leiden tot inhoudelijke IT- en
business consultants die in de markt erkend worden
voor hun expertise. Ook creëren we een werkomgeving,
waarin professionals genieten van inhoudelijk inspirerend
werk, intensief samenwerken met collega’s en klanten en

elkaar motiveren en inspireren, waardoor ze zich kunnen
ontwikkelen. Deze beweging zetten we kracht bij door ook
onze organisatie hierop aan te passen. Er komen nieuwe
netwerkrollen, die elk vanuit hun verantwoordelijkheid
focus aanbrengen richting klant, operations en portfolio.
Ordina gelooft in een cultuur van ondernemerschap
waarbij we gebruikmaken van onze gebundelde
kracht en een eenduidige manier van werken. Juist
die combinatie leidt tot de mooiste resultaten. Om de
beste talenten aan te trekken, investeren we in een
excellente employee journey, waarin discover, connect en
accelerate belangrijke waarden zijn. Daardoor creëren we
meer betrokkenheid en kunnen we medewerkers beter
behouden. Het werken in high performance teams draagt
daar in grote mate aan bij.

In 2021 hebben we veel aandacht besteed aan het Ordina
DNA, onze mensgerichte cultuur. Naast de noodzakelijke
inhoudelijke investering, vraagt deze tijd ook om gerichte
aandacht voor verbinding en persoonlijke verrijking.
Dit hebben we op verschillende manieren gedaan. De
performance managementcyclus is in Nederland al eerder
vervangen door de continue dialoog, waarbij ontwikkeling
en feed-forward in het teken van groei centraal staan in
plaats van het beoordelende en terugkijkende karakter
van het eerdere systeem. Het trainingsaanbod is hierop
aangepast. Het in kaart brengen van de employee journey
vanuit het perspectief van medewerkers heeft Ordina
geholpen om verbeteringen aan te brengen in reboarding,
het vinden van een passende nieuwe opdracht en interne
mobiliteit. Hierin staat communicatie centraal, waarbij
zowel onze medewerkers als de leidinggevenden verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat.
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Onze medewerkers
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Onze IT- en business
professionals

Gem # directe FTE

# directe FTE instroom
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Productiviteit

Productiviteit
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2020

72,1%

# directe FTE ultimo

2.500

1.000

Onze medewerkers geven aan dat ze het werken in een
high performance team zeer waarderen. In plaats van
alleen op een project bij de klant te zitten, werken ze nu
in een team aan uitdagende projecten. Daardoor stijgt
de binding met Ordina, wat een belangrijke factor voor
retentie is. Dat neemt niet weg dat de krapte op de ITarbeidsmarkt aanhoudt. De vraag naar IT-professionals
is al enkele jaren groter dan het aanbod en dat zal in de
komende jaren niet veranderen. De schaarste aan IT-talent
is een belangrijke factor die ons beperkt in onze groei. Het
is steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden en te
behouden. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook voor
onze concurrenten en onze klanten.
Ordina richt zich dan ook onverminderd op de
werving van nieuwe collega’s met Benelux-brede
arbeidsmarktcampagnes. Door onze strategische focus op
samenwerking in high performance teams bieden we onze
medewerkers een uitdagend perspectief.
Ordina is in 2021 gegroeid. Deze groei is belangrijk om
onze strategie te realiseren. Ordina wil in de komende
jaren organisch groeien. Onze acquisitiestrategie, gericht
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op het uitbreiden van ons portfolio in specifieke niches,
zal de groei verder aanvullen. In 2021 vond de overname
plaats van IFS Probity, waarbij circa veertig medewerkers in dienst van Ordina zijn gekomen. We groeien in de
volle breedte van ons bedrijf en richten ons op talentvolle
digitale en business professionals op junior, medior en
senior niveau. Ordina heeft in 2021 in Nederland, België en
Luxemburg 578 (565 FTE) nieuwe directe medewerkers
aangetrokken, waarvan 182 young professionals en
396 medior en senior IT’ers.
Eind 2021 telde Ordina 2.519 directe medewerkers, 2.428
fte (2020: 2.386 medewerkers, 2.298 fte). Het gemiddeld
aantal directe FTE bedroeg 2.299 FTE (2020: 2.286 FTE).
Onderliggend zijn beide landen in ultimo standen gegroeid;
Nederland met 64 directe FTE en België en Luxemburg met
66 directe FTE. Zie ook de tabel onze medewerkers.
Eind 2021 waren er 287 FTE indirecte medewerkers (2020:
288 FTE indirecte medewerkers). Onze stafafdelingen
op het gebied van HR, finance, communicatie, facilitair,
IT en legal ondersteunen en adviseren de organisatie op
tal van gebieden. Deze aantallen zijn op groepsniveau
vergelijkbaar met eind 2020.

2021

2020

1.474

1.410

954

887

Nederland
Be/Lux

Arbeidsmarkt en referral
Groei realiseren we door een slimme samenwerking van
business, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.
Daarbij staat het werken in teams centraal. Zo zijn we in
2021 met een arbeidsmarktcampagne gestart, waarin
onze teams centraal staan. In de campagne richten we
ons met name op ervaren business consultants en ITprofessionals. Daarnaast blijft onze website een succesvol
wervingskanaal en onze referral; onze eigen medewerkers,
die nieuwe collega’s aandragen. De betrokkenheid van onze
medewerkers zorgt ervoor dat een derde van onze nieuwe
collega’s via referral bij Ordina starten.

Medewerkertevredenheid
In 2021 hebben we in april en oktober de mening van
onze medewerkers gevraagd over het werken bij Ordina.
We vroegen hun mening over onder meer hun werk,
ontwikkelmogelijkheden, klantopdrachten en trots op
Ordina. De feedback benutten we om de employee
journey binnen Ordina te verbeteren. Opnieuw zien we
hier een stijging ten opzichte van vorig jaar met een
rapportcijfer van 7,6. Daarnaast steeg de eNPS-score in
oktober naar 20,4. Deze score meet of het waarschijnlijk
is dat je Ordina aanbeveelt bij vrienden en bekenden.
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Top Employer 2021
Het feit dat we volop investeren in onze medewerkers en
in een aantrekkelijke, inclusieve bedrijfscultuur wordt ook
buiten Ordina gezien. Zo zijn Ordina Nederland en Ordina
Belgium beide gecertificeerd als Top Employer voor 2021.
Ordina is geselecteerd op basis van een goede score op
de verschillende fasen in de employee journey. Het Top
Employers Institute doet internationaal onderzoek naar
HR-beleid en arbeidsomstandigheden. De certificering
wordt alleen toegekend als het onderzochte bedrijf aan
een hoge standaard voldoet.

Betrokkenheid en binding
Ordina investeert actief in betrokkenheid en binding.
Zo hebben we dit jaar, naast alle community meetings
en meet-ups, Ordina Connect Coffees georganiseerd.
Online meetings om op een eenvoudige manier collega’s
uit alle delen van de organisatie en uit alle windstreken
te ontmoeten in een informele setting. Ook hebben we
in de zomer van 2021 de Ordina Parade georganiseerd,
een online event voor alle collega’s in Nederland, België
en Luxemburg, waarin verbinding, trots en plezier
centraal stonden. Daarnaast werd voor de Belgische en
Luxemburgse collega’s begin oktober een familiedag
georganiseerd, waarbij Ordina-medewerkers en hun
gezinsleden een bezoek brachten aan een bekend
dierenpark in België.
Ook op sociaal gebied werd er verbinding gezocht. Zo
hebben Joost de Bruin en Lieven Verhaevert, de CEO’s
van respectievelijk Ordina Nederland en Ordina België/
Luxemburg, samen met twee high performance teams van
Ordina, deelgenomen aan een kookworkshop. Tijdens de
workshop hebben ze een van de gerechten gemaakt die in
het kookboek Zero Waste zijn opgenomen en dat de Ordinamedewerkers in hun kerstpakket kregen aangeboden.
Ook de community Trots op Ordina organiseerde
verschillende events, zoals een drive-in bioscoop, waarbij

de parkeerplaats van Ordina in Nieuwegein omgetoverd
werd tot een openlucht bioscoop. Ook werden er online
pubquizen georganiseerd en een online escape room.

Balans thuiswerken en kantoor
In 2021 heeft covid-19 wederom grote invloed gehad
op de manier van werken. Bij Ordina zijn we vanaf het
begin van de pandemie massaal gaan thuiswerken.
Onze medewerkers konden eenvoudig overstappen op
online vergaderen, chatten, bellen en digitaal samenwerken. Het toonde de robuustheid van ons businessmodel
als digitale speler aan en de mogelijkheid om onze
organisatie aan te passen als de situatie daarom vraagt.
Ordina heeft de richtlijnen van de overheid op het gebied
van corona gevolgd. Hierdoor was het in 2021 voor
onze medewerkers mogelijk om afwisselend meer of
minder op kantoor of bij de klant te werken. Ook hebben
we gekeken hoe we een goed evenwicht konden vinden
tussen thuiswerken en werken op kantoor of bij de klant
voor de toekomst. Dit heeft geleid tot het zogeheten
locatie-onafhankelijk werken: een medewerker heeft
autonomie om samen met de klant en collega’s op basis
van de activiteit te bepalen waarvandaan er gewerkt
wordt. In de toekomst komt dit neer op ongeveer
50 procent van de tijd vanuit huis en 50 procent op

kantoor of bij de klant. Vanwege de oplopende covid-19besmettingen in november en de verspreiding van de
omikron-variant halverwege december heeft Ordina
medewerkers gevraagd om opnieuw zoveel mogelijk thuis
te werken.
De fysieke en mentale gezondheid van onze Ordinamedewerkers staan altijd voorop. We merken dat
covid-19 veel van onze medewerkers vraagt, met name
mentaal. Juist vanwege de covid-19-omstandigheden
heeft Ordina extra aandacht besteed aan de mentale
en fysieke gezondheid van medewerkers. Zo hebben
we gezorgd voor een veilige en verantwoorde inrichting
van de werkplek op kantoor én thuis. Hiervan hebben
ruim 1.000 medewerkers gebruikgemaakt. Omdat door
covid-19 veel medewerkers thuiswerken en veel achter
hun laptops en schermen zitten, is er een speciaal
online Fit@home-programma ontwikkeld, waarbij de
Ordina-fysiotherapeuten twee per week een kwartier lang
bewegingsoefeningen en tips geven om gezond te blijven.

Vitaliteit
Vitale medewerkers zijn voor Ordina belangrijk. In 2021
bedroeg het ziekteverzuim 3,3% (2020: 3,2%) en is
hiermee licht gestegen. Om onze mensen vitaal te houden
bieden we een breed scala aan vitaliteitsprogramma’s
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aan. Onze medewerkers kunnen online diverse
programma’s volgen, waarbij we themagewijs aandacht
vragen voor een vitaal leven, zoals slaap- en eetgedrag
en mentale veerkracht. Ook hebben de collega’s via
het Vitaliteitsloket snel toegang tot verschillende
zorgaanbieders, van fysiotherapeut tot psycholoog.

Investeren in ontwikkeling
Het is belangrijk dat we blijven investeren in de kennis
en expertise van onze medewerker. Alleen dan kun je
duurzaam voorop blijven lopen. Daarom stimuleren
we opleidingen en het vergaren van kennis en interne
doorgroeimogelijkheden en mobiliteit. Wij investeren
in onze medewerkers door middel van trainingen en
opleidingen. Het aantal opleidingsuren over 2021 bedroeg
119.826 uur (2020: 103.948 uur). De participatiegraad
over 2021 bedraagt 73%, dit is een stijging ten opzichte
van 2020 (69%) maar we hebben de doelstelling van 80%
niet behaald. Met de invoering van ons nieuwe Learning
Management Systeem willen we meer inzicht krijgen
in het totaal van alle opleiding en zo deze doelstelling
beter monitoren. De interne mobiliteit hebben we actief
gestimuleerd met de Benelux Ordina Carrièreweken,
waarbij medewerkers kunnen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om intern een overstap te maken naar een
andere functie om hun loopbaan een vervolg te geven.
Voor Ordina is het essentieel dat onze mensen
vooroplopen in hun vak, niet alleen vanuit ons eigen
perspectief, maar ook vanuit het perspectief van
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom meten
we ook vanuit ons ESG-beleid het uitstroompercentage
van medewerkers die op verzoek van de werkgever uit
dienst is gegaan. Dit moet minder dan 4% bedragen, in
2021 was dit 1,9% (2020: 3,0%).
Naast inhoudelijke ontwikkeling hebben we bij Ordina
ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van
de medewerkers. In de Continue Dialoog worden de

medewerkers en de leidinggevende bij Ordina Nederland
doorlopend gestimuleerd om hier actief aan te werken. Als
ondersteuning in de groei en ontwikkeling zijn er voor alle
medewerkers externe coaches beschikbaar. De coaches
werken vanuit verschillende dimensies; Sales, Persoonlijke
ontwikkeling, Vitaliteit en Being Ahead of change. Door de
coaching laagdrempelig via een LearningKit aan te bieden,
kunnen medewerkers een groei doormaken, waardoor de
toegevoegde waarde voor de klant stijgt.

Sterk leiderschap is essentieel voor de toekomst van ons
bedrijf. Daar investeren we dus ook volop in. Voor jong,
aanstormend talent is bijvoorbeeld de tweede lichting
van het Ordina Talent Accelerator Program van start
gegaan; een tweejarig programma waarin jong talent
wordt uitgedaagd en voorbereid voor key posities in de
toekomst. Daarnaast hebben we verschillende specifieke
talentontwikkelingsprogramma’s gericht op onder andere
onze managers.

Onze weg naar 2026
Met onze strategie 2026 bouwen we voort op ons
unieke mensgerichte Ordina-DNA. We blijven investeren
in een aantrekkelijke werkomgeving vanuit kennisdeling,
samenwerken in teams en fun. Zo bieden we een breder
carrièreperspectief en vergroten we de betrokkenheid
van onze medewerkers.
In de komende jaren wil Ordina transformeren tot de
businesstransformatiepartner van onze klanten. Om in
te spelen op de verwachtingen van onze klanten en om
waarde toe te voegen als strategisch adviseur, is het
essentieel dat we onze markten goed kennen, maar ook
de business van de klant doorgronden.
Dit betekent onder meer dat we onze businessexpertise
moeten vergroten. Dat vraagt van onze medewerkers
dat ze zich inleven in onze klanten, dat ze weten wat
hun uitdagingen zijn en welke technologie ze het beste
kunnen toepassen om het probleem op te lossen. Door
digitale transformatie groeien business en IT grijpen
steeds meer naar elkaar toe.

Daarnaast maken we als organisatie een transitie
in onze cultuur door, waarbij we meer en meer in
high performance teams gaan werken. Zaten onze
medewerkers voorheen vooral individueel op een
opdracht bij de klant, tegenwoordig worden steeds
vaker complete teams geformeerd om een digitale
uitdaging op te lossen. Dat vraagt om teamspelers;
medewerkers die liever in een team werken dan alleen
en die elkaar inhoudelijk aanvullen en sterker maken.
Het werken in een high performance team vergroot ook
de betrokkenheid van medewerkers. Om die gedreven
teamspelers aan te trekken, moeten we investeren
in een aantrekkelijke werkomgeving voor onze
medewerkers. Met inhoudelijk uitdagend werk waar
vakmanschap voor nodig is.
En juist omdat we onze klanten adviseren en
helpen vanuit multidisciplinaire teams gericht op
hun marktuitdagingen, beweegt Ordina zich op
termijn naar een netwerkorganisatie. Binnen deze
netwerkorganisatie richten we ons op inhoudelijk
leiderschap, klantgedreven werken en samenwerken.
Zo zijn we beter toegerust op de vraag van klanten.
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2 Tevreden en loyale klanten
Een van de pijlers in strategie 2022 is tevreden en loyale
klanten. Dit houdt in dat we de klant centraal stellen in
alles wat we doen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.
Wil je de klant, zijn business, de processen, maar ook de
mensen en bedrijfscultuur echt leren kennen en begrijpen,
dan vraagt dat om betrokkenheid en inlevingsvermogen.
Het is dan ook essentieel dat we de problemen en
vraagstukken van onze klanten echt doorgronden.
Dat we snappen wat de business van onze klanten is en
wat de externe ontwikkelingen zijn, waarop onze klanten
moet inspelen.

Ordina Promotor Score

Klanttevredenheidsindex

100

8

80

7,5

60

7

40

6,5

20
0

6
2017

2018

2019

2020

2021

2018

Nederland

Nederland

België/Luxemburg

België/Luxemburg

Door onze manier van werken bouwen we diepgaande
business- en industriekennis op over algemene digitale
thema’s en marktthema’s die specifiek zijn voor een
bedrijfstak. Onze klanten profiteren direct van deze
collectieve kennis. En het helpt ons om onze klanten
sneller te begrijpen en beter van dienst te zijn.

businesskennis om impact te leveren op strategisch,
tactisch of operationeel niveau. Om de samenwerking
tot een succes te maken werken we op een eenduidige
manier, waarbij we op alle niveaus continu om feedback
vragen. Dit zorgt ervoor dat we sneller, beter en effectiever
resultaat kunnen boeken.

Door de aard van onze dienstverlening en de wijze
waarop we werken slagen we er steeds beter in om op
directieniveau het gesprek aan te gaan. Dat gebeurt
spontaan maar ook omdat we investeren in het creëren
van informele interacties, waarin we onze klanten adviseren over hun strategie, maar deze ook ter discussie stellen
als de situatie daarom vraagt.

Online business lunches

Om die toegevoegde waarde voor onze klanten te leveren,
maken we veelal gebruik van high performance teams.
Dit zijn multidisciplinaire teams die voor een specifiek
klantdoel zijn samengesteld. Onze high performance
teams kennen een optimale balans van disciplines
en persoonlijkheden met specifieke technologie- en

2017

In 2021 zijn we, voortbouwend op het succes van het
jaar ervoor, opnieuw gestart met online business lunches
in Nederland en België. Het doel van deze lunches is
om samen met de klant de trends en uitdagingen in de
markt te bespreken en te onderzoeken welke kansen en
oplossingen voorhanden zijn. Vanwege covid-19 zijn de
online business lunches een originele manier om met
klanten in contact te komen en te blijven. Onze klanten
gaven aan dat ze de online business lunches zeer op prijs
stelden.

RGB

2019

2020

2021

Workshops en round tables
Daarnaast hebben we in 2021 verschillende
workshops en ronde tafels gehouden. Zo werden er
workshops en ronde tafels gehouden met Nederlandse
overheidsorganisaties, waarbij we onze klanten helpen
bij het inrichten van hun organisatie naar het model
van ‘zelfsturende teams’. Onze Belgische collega’s
organiseerden een round table voor een twintigtal
klanten in de industriesector, met als invalshoek hoe je
met behulp van data en analytics bruikbare inzichten en
besluiten kunt omzetten in een concurrentievoordeel.
Ook vonden er uiteenlopende kennissessies en webinars
met klanten plaats.

OPS en KTI
Met behulp van de Ordina Promotor Score (OPS) en
onze klanttevredenheidsindex (KTI) meten we jaarlijks in
hoeverre klanten onze dienstverlening waarderen en hun
algemene tevredenheid. Daarbij streven wij naar een OPS
van tenminste 70,0 en een KTI van 7,0.

RGB
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Onze markten
Ordina werkt in de Benelux voor lokale klanten in drie markten: overheid,
financiële dienstverlening en industrie. In deze markten hebben we
langdurige klantrelaties opgebouwd en bestaat er een evenwichtige
klantenmix tussen bedrijfstakken. Doordat we werken met lokale mensen
kunnen we voor lokale klanten waarde toevoegen. Dichtbij onze klanten.

Overheid

Een goed gedigitaliseerde
overheid is essentieel voor de
maatschappij en haar burgers. De
Nederlandse Digitaliseringsstrategie
(NDS) bundelt de ambities en
doelstellingen voor een succesvolle
digitale transitie in Nederland.
Ieder jaar wordt gekeken of nieuwe
ontwikkelingen een aanpassing van
de strategie noodzakelijk maken.
Ook in België wordt door de overheid
volop geïnvesteerd in digitalisering.
Ordina biedt oplossingen die veilig,
wendbaar en robuust zijn en de
interactie tussen burgers, overheid
en organisaties verbeteren.

Financiële
dienstverlening

In de financiële dienstverlening blijft
het belang van IT toenemen. Mede
door de coronacrisis versterkt de
trend om digitaal te versnellen. We
zien een groei in de beschikbaarheid
en het gebruik van data. Ordina
speelt hierop in met oplossingen die
de performance en klantbeleving
verhogen door het optimaliseren
van processen en informatie en
met oplossingen op het gebied van
onder meer datagedreven werken en
fraudedetectie en compliance.

Industrie

In deze sector zijn een intelligente
operatie en eenvoudige processen
belangrijk. Om voorop te blijven
lopen is het van groot belang om
versneld te investeren in IT en
nieuwe producttechnologie. Ordina
is actief in een aantal subsectoren,
zoals in manufacturing & services,
farma & lifesciences en in energie,
utilities & natural resources. We
richten ons op thema’s op het
gebied van business platforms
& cloud, digital acceleration,
cybersecurity & compliance en
data-driven.
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We hebben de OPS-doelstelling in 2021 behaald
met een score van 71,0 (2020: 70,2). In 2021 is de
OPS-score in Nederland gestegen naar 72,0 (2020: 66,0).
Er is een stijgende trend zichtbaar. In België/Luxemburg
is de gestelde ambitie ook behaald, maar is de OPS wel
gedaald van 76,0 (2020) naar 70,0.
De KTI-doelstelling is ook behaald in 2021 met een score
van 7,8 (2020: 7,7). In Nederland is een score van 7,8 (2020:
7,7) behaald en in België/Luxemburg 7,7 (2020: 7,7). Aan
de hand van de resultaten gaan we in gesprek met onze
klanten om onze dienstverlening continu te verbeteren.

Omzet per markt
In de publieke sector steeg de omzet in 2021 met 8,2%
naar EUR 163,9 miljoen (2020: EUR 151,5 miljoen).
In de publieke sector is een stijging van het aantal
high performance teams gerealiseerd, doordat deze
manier van werken steeds meer gezien wordt als de
manier om digitaal te versnellen. De groei in omzet in de
publieke sector is deels gerealiseerd met meer externe
medewerkers als gevolg van contractuele verplichtingen.
In de financiële dienstverlening steeg de omzet met
5,2% naar EUR 103,7 miljoen (2020: EUR 98,6 miljoen).
Ook financiële dienstverleners maken veel gebruik van
de high performance teams van Ordina. Zij richten
zich op het verhogen van de performance en klantbeleving met oplossingen op het gebied van onder meer
datagedreven werken, fraudedetectie en compliance.
Verdere groei komt uit digitale acceleratie, waarbij Ordina
zorgverzekeraars verder helpt met de ontwikkeling van
low-code apps voor hun eindklanten.
Ordina is in de industriemarkt actief in een aantal
subsectoren, zoals energie, water en afvalverwerking
(utilities), transport en ogistiek, farma, telco en media
De omzet in de industriemarkt is in 2021 met 6,5%
gestegen naar EUR 126,9 miljoen (2020: EUR 119,2

Ontwikkeling
Omzet per markt
In duizenden euro’s en %

2021
2021

2020

t.o.v. 2020

Overheid

163.853

151,485

8,2%

Financiële dienstverlening

103.699

98,558

5,2%

Industrie

126.919

119,190

6,5%

Totaal

394.471

369.233

6,8%

miljoen). De omzet is mede gestegen door de acquisitie
van IFS Probity in Nederland, met een sterke positie in
de utilities- en mobiliteitsmarkt. Daarnaast is er groei
in omzet in met name de farmaceutische industrie en
bij een aantal klanten in de transport en logistiek. Er is
een brede spreiding van de vraag naar oplossingen voor
business platforms & cloud, data-driven en cybersecurity
& compliance.

Onze weg naar 2026
In onze reis om een businesstransformatiepartner
te worden, gaan onze high performance teams een
nog prominentere rol spelen. In de afgelopen jaren
hebben we al steeds vaker gebruikgemaakt van
high performance teams. Het is nu de bedoeling
dat onze high performance teams dé manier van
werken wordt bij onze klanten. Door duidelijke
afspraken te maken met onze klanten zorgen we
voor een consistente, unieke klantervaring, waarbij
we leveren wat we beloven. Ook onderzoeken we
continu waar verbeteringen mogelijk zijn, waarbij
we objectieve metrics gebruiken die helpen om
sneller, beter en effectiever te samenwerken. Ook
gebruiken we best practices en standaarden, zodat
aan de hand daarvan onze high performance teams

het klantdoel nog beter kunnen realiseren. Het is
uiteindelijk de bedoeling dat we als Ordina toegaan
naar een netwerk van high performance teams.
Ordina blijft in de bestaande markten opereren:
overheid, financiële dienstverlening en industrie.
Daarnaast gaan we uitbreiden in specifieke
nichemarkten met toegevoegde waarde services
met behulp van onze businessproposities en
oplossingen voor onze lokale klanten. Omdat we
al jarenlang actief zijn in Nederland, België en
Luxemburg zijn we goed op de hoogte van lokale
wet- en regelgeving en kunnen we adequaat
inspelen op de eisen van compliance. Ook kunnen
we de gevraagde expertise leveren en hebben we
kennis van bestaande legacy-omgevingen.
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Ontwikkeling BP omzet / in miljoenen euro

3 O
 nderscheidend profiel, nu en in de
toekomst
Vanuit strategie 2022 hebben we als digitale business
partner onze dienstverlening zo ingericht dat we onze
klanten helpen bij hun business transformatie. Met onze
vijf businessproposities bieden we een duurzaam
antwoord op de vragen van onze klanten waarbij
we werken in high performance teams. Met dit
onderscheidende profiel bewegen we ons meer en meer
in het hart van de digitale strategie en doelen van onze
klanten.
We willen dat de omzet die we via onze business
proposities realiseren fors toeneemt naar 65% van de
omzet in 2022. In 2021 bedroeg dit aandeel 40% (2020:
38%). Hiermee blijft de groei van onze businessproposities
achter bij onze beoogde ambities. We hebben onszelf een
uitdagende doelstelling gesteld. Daar blijven we voor gaan.
We hebben echter gemerkt dat onze klanten tijd nodig
hebben om te wennen aan onze nieuwe manier van werken
met high performance teams. Daarnaast speelt mee dat
investeringen in grootschalige systemen en platformen als
gevolg van covid-19 in eerste instantie wat achterbleven.
De omzet uit onze businessproposities is in 2021
gestegen naar 40% (2020: 38%). Met name de
businesspropositie high performance teams heeft een
sterke ontwikkeling doorgemaakt. Eind 2021 hadden
we circa 170 teams actief bij onze klanten (2020: circa
100). Daarnaast is de omzet uit de proposities digital
acceleration, cybersecurity & compliance en datadriven gegroeid. Zoals hierboven beschreven hebben de
gevolgen van covid-19 ervoor gezorgd dat de groei van de
omzet op business platforms & cloud achtergebleven is.
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Eind 2021 zijn circa
170 teams actief bij
onze klanten
Businessproposities
Onze businessproposities zijn: high performance teams,
digital acceleration, business platforms & cloud,
data-driven en cybersecurity & compliance.
Op basis van onze strategie hebben we onze
dienstverlening zo ingericht dat deze bijdraagt aan een
succesvolle toekomst van onze klanten en ons een
scherper profiel in de markt geeft. Om onze positie in de
markt te verstevigen doen we geregeld marktonderzoek
bij onze klanten. De feedback die we van hen krijgen,
gebruiken we weer om onze dienstverlening te verbeteren
en onze naamsbekendheid te vergroten.

Ordina Digital Monitor
De Ordina Digital Monitor (ODM) geeft inzicht in actuele
trends en digitale ontwikkelingen die bedrijven helpen

High performance
teams

Echt samenwerken over de
traditionele grenzen heen. Wie dat
kan, kan daadwerkelijk versnellen.
Met onze multidisciplinaire high
performance teams creëert Ordina
een voorsprong. High performance
teams zijn op basis van een
beproefde aanpak samengesteld
en werken in sprints aan een
gezamenlijk doel van onze klanten.
Deze teams weten hun doelen
op korte termijn te halen, omdat
onze medewerkers optimaal op
elkaar zijn ingespeeld, elkaar
coachen en effectief te werk gaan.
Hierdoor ontwikkelen de teams
zich in rap tempo en verbeteren
de teamprestaties zich continu.
Op die manier kunnen we een
organisatie direct helpen versnellen
in het creëren van klantwaarde. Dat
doen we door digitale oplossingen
te ontwikkelen, de kwaliteit van
IT-toepassingen te verhogen of
processen te optimaliseren. Eind
2021 zijn circa 170 teams actief bij
onze klanten (eind 2020: circa
100 teams).
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Digital
acceleration

Wij helpen de digitale en
businesstransformatie van onze
klanten aan te pakken. Daarbij
kijken we niet alleen naar de
business- en de technologiekant,
maar onderzoeken we ook wat
dit betekent op menselijk vlak.
We verbinden organisaties in de
digitale wereld met klanten of
medewerkers via uiteenlopende
technische mogelijkheden. Door
slim gebruik te maken van nieuwe
technologieën als virtual reality,
augmented reality en artificial
intelligence, en door in te spelen
op de behoeftes van de doelgroep,
verbetert de dienstverlening en
klanttevredenheid.

Business
platforms & cloud

Business platforms & cloud
ondersteunen de fysieke en digitale
processen van een organisatie.
Of het nu gaat over operations,
planning, finance of sales, ze
moeten altijd beschikbaar zijn en
ruimte bieden voor verbetering van
prestaties en effectiviteit. Ordina
haalt alles uit de business platforms
van onze klanten. Zo garanderen
we de continuïteit van processen.
We zorgen voor de technische
continuïteit op het platform,
waarborgen de beschikbaarheid van
kennis en sturen op tevredenheid.
We beseffen ook dat de vraag naar
nieuwe functionaliteit altijd groter
is dan beschikbare budgetten,
menskracht en kennis. Wij adviseren
daarom wat de prioriteiten zijn en
welke slimme alternatieven er zijn.
We brengen een balans aan tussen
investeren in betrouwbaarheid
en investeren in vernieuwing.
Bovendien zorgen we ervoor dat
de platforms van onze klanten
wendbaar zijn om mee te bewegen
met de organisatie en haar
toekomst.

Data-driven

Een datagedreven organisatie
is in staat actief kennis uit de
organisatie te combineren met
kennis uit data. Om voorbereid te
zijn op de toekomst van morgen.
Door deze data slim in te zetten
in een organisatie en in alle
bedrijfsprocessen is de organisatie
wendbaar en in staat te excelleren
in een digitaliserende wereld. Het
resultaat: meer slagvaardigheid, een
uitstekende klantbeleving en het
vermogen om met een aangepast
businessmodel te anticiperen op de
wereld van morgen.

Cybersecurity
& compliance

Met cybersecurity & compliance
maken we de business van onze
klanten veilig en weerbaar tegen
aanvallen. Dat wordt elke dag
belangrijker. We minimaliseren
de kans dat aanvallers kunnen
binnenkomen. En als een aanval
daadwerkelijk plaatsvindt, zorgen
we dat klanten snel en doeltreffend
kunnen reageren. Zodat de schade
beperkt blijft en de systemen weer
snel up-and-running zijn. Daarbij
focussen we ons op de meest
relevante securityrisico’s, geplot
op de primaire processen van
een organisatie. Daarbij hanteert
Ordina een integrale aanpak,
waarin techniek, organisatorische
vraagstukken en menselijke
aspecten zijn meegenomen.
Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat
organisaties voldoen aan allerlei
wet- en regelgeving die wordt
opgelegd door onder meer de
overheid en interne stakeholders.
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bij het bepalen van hun koers. Met de ODM voeren we
Benelux-breed onderzoek uit onder meer dan 1.700 ITbeslissers binnen de overheid, industrie en finance markt.
In 2021 hebben we drie onderzoeken uitgevoerd. De
rapporten richten zich op thema’s die een rol spelen bij de
digitalisering van bedrijven. Het eerste onderzoek stond
in het teken van cybersecurity. Uit het onderzoek kwam
naar voren dat vrijwel alle organisaties erkennen dat
hun organisatie cyberrisico’s loopt door leveranciers en
software. Slechts één op de vijf ziet dit als een groot
of zeer groot risico.
De tweede ODM concentreerde zich op multidisciplinaire
teams. Het onderzoek ging in op het gebruik van
multidisciplinaire teams en vooral de verschillen in
verwachte voordelen en resultaten tussen respondenten
en organisaties die al dan niet werken met teams.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 52% van de
IT-besluitvormers vindt dat er met multidisciplinaire
teams het beste resultaat wordt geboekt in IT-projecten.
In het algemeen geldt dat de inzet van teams populair is
en de verwachting is dat dat ook zo zal blijven.
Het laatste onderzoek van de ODM richtte zich op digitale
acceleratie. Uit het onderzoek bleek dat zes op de tien
besluitvormers aangeven dat de businessfocus van hun
organisatie door corona is verschoven naar een ander
klantsegment of andere eindklant. Het investeren in
nieuwe techniek en technologie was de belangrijkste
succesfactor om de verschuiving te kunnen realiseren.

Naamsbekendheidcampagne
Begin 2021 zijn we aan de slag gegaan met de resultaten
uit ons Benelux-breed merkbekendheidsonderzoek.
Daaruit kwam naar voren dat een bredere naams
bekendheid van Ordina in België en Luxemburg gewenst
is. In Nederland is Ordina wel bekend, maar willen
we onze expertise over het voetlicht brengen bij
IT-besluitvormers. Reden om in 2021 een brede

campagne in België te lanceren om onze naams
bekendheid te vergroten. In Nederland is deze campagne
begin 2022 gestart. De campagne heeft als naam

Onze weg naar 2026
Met onze strategie 2026 blijven we voortbouwen op
onze bewezen businessproposities. De volgende stap
is dat we binnen onze vijf businessproposities digitale
thema’s en marktthema’s gaan onderscheiden.
Met de digitale en marktthema’s spelen we nog beter
in op de behoefte in de markt en bij onze klanten. Onze
digitale thema’s, zoals business automation of de
digitale werkplek, bieden antwoord op de digitale vragen
die organisaties de komende vier tot vijf jaar hebben om
hun digitale roadmap naar de toekomst te realiseren.
Daarnaast onderscheidt Ordina specifieke marktthema’s
die antwoord geven op marktuitdagingen voor onze
klanten in specifieke sectoren in de komende jaren. Een
voorbeeld van zo’n marktthema is de digitale supply
chain in de industriesector. Dit is altijd een combinatie
van digitale en marktkennis met digitale expertise.

‘Voorlopen heeft zo z’n voordelen’ en laat zien dat we klanten
een digitale voorsprong geven.

Tezamen bundelen we onze kennis en excelleren
hiermee in nichemarkten.
Klanten zijn steeds vaker op zoek naar snelle time-tovalue-oplossingen voor hun zakelijke uitdagingen. De
snelheid van levering en aanpassingsvermogen in tijde
van veranderingen zijn voor klanten een belangrijke
onderscheidende factor. Ordina speelt hierop in
door het bouwen van toepasbare en herbruikbare
oplossingen die door meerdere klanten kunnen worden
gebruikt om gemeenschappelijke zakelijke uitdagingen
aan te pakken. Zo hebben we veel ervaring met het
declareren van zorgkosten via een declaratie-app bij een
zorgverzekeraar. De basis van deze oplossing kunnen
we ook goed gebruiken voor andere zorgverzekeraars.
We verkorten zo de time-to-value radicaal. We creëren
deze oplossing in samenwerking met onze klanten, om
ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor de markt.
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Uitstekende financiële performance &
versnelde groei

Een duurzaam positieve impact op al onze stakeholders
is wat we willen bereiken. Dat betekent dat we in onze
strategie 2022 streven naar een bovengemiddeld
financieel rendement.
Dit bereiken we vooral door meerwaarde te leveren op
de strategische agenda van onze klanten. Dit leidt tot
andersoortige opdrachten voor onze teams. Daarnaast
hebben we onze operatie op orde gebracht door een
zorgvuldige uitvoering van onze strategie. Ook sturen we
op een evenwichtige kostenstructuur met lage overhead.
Dit heeft er toe geleid dat ons netto resultaat in 2021 is
gestegen naar EUR 24,6 miljoen.

Versnelde groei
Ordina wil vooral organisch groeien. Daarbij streven we
naar een jaarlijks groeipercentage van 3 tot 6% tegen
2022. Daarnaast willen we ons portfolio aanvullen met
gerichte overnames en uitbreiden in nichemarkten. In 2021
hebben we IFS Probity overgenomen, een Nederlandse
IT-dienstverlener met oplossingen voor complexe
massafacturatieprocessen. Hiermee houden organisaties
overzicht en grip op complexe betalingsprocessen.
Met IFS Probity versterkt Ordina haar positie in de utilitiesen mobiliteitsmarkt.
De omzet is in 2021 met 6,8% gestegen naar EUR 394,5
miljoen (2020: EUR 369,2 miljoen), waarbij groei is
gerealiseerd in al onze markten. De organische omzetgroei
van 6,1% ligt aan de bovenkant van het gestelde doel voor
2022. Het nieuwe ijkpunt op de middellange termijn is 2026
met een verhoogd jaarlijks groeidoel van 5-8%. Hierbij ligt

Omzet per segment

Ontwikkeling

In duizenden euro’s en %

2021

2020

t.o.v. 2020

Nederland

259.195

245.570

5,5%

België/Luxemburg

135.276

123.663

9,4%

Totaal

394.471

369.233

6,8%

2021

2021

2020

2020

Nederland

28.061

10,8%

24.648

10,0%

België/Luxemburg

22.128

16,4%

21.714

17,6%

Totaal

50.189

12,7%

46.362

12,6%

EBITDA per segment
In duizenden euro’s en %

het zwaartepunt op organische groei, gecomplementeerd
met acquisities in nichemarkten om ons portfolio verder
te verrijken.
De omzet vanuit de businessproposities heeft van 2020
naar 2021 een stijging van 38% naar 40% doorgemaakt.
De groei van de businesspropositie-omzet blijft achter
bij het gestelde 2022 doel van 65%. We hebben de tijd
onderschat die klanten nodig hebben om overtuigd te
raken van het werken in high performance teams en
doordat grootschalige investeringen als gevolg van
covid-19 in eerste instantie achterbleven. We houden
vast aan de doelstelling, maar hebben daarvoor meer tijd
nodig.
De EBITDA is over 2021 met EUR 3,8 miljoen gestegen
naar EUR 50,2 miljoen (2020: EUR 46,4 miljoen).
De EBITDA marge bedroeg 12,7% (2020: 12,6%).
Ons resultaat is verbeterd door de toename van
opdrachten in teams met onze professionals, door meer
klantopdrachten vanuit onze businessproposities, een
betere tariefstelling en een verbeterde productiviteit, die in
2021 is gestegen naar 72,1% (2020: 70,1%).

In Nederland is de EBITDA met EUR 3,4 miljoen gestegen naar
EUR 28,1 miljoen. De EBITDA marge steeg naar 10,8%. Deze
verbetering is het resultaat van hogere productiviteit, een
toename van propositieomzet en betere tariefstelling.
Daarnaast waren er lagere operationele kosten als gevolg van
thuiswerken, bijvoorbeeld lagere brandstofkosten, en een
tijdelijke verlaging van de sociale premies in het tweede
halfjaar. Over 2021 is het Ordina daarmee goed gelukt om de
stijgende inflatie en salarisdruk op te vangen. In het eerste
halfjaar is het resultaat beïnvloed door de getroffen
voorziening voor een dispuut uit het verleden met een van
onze leveranciers (circa EUR 1,6 miljoen).
In België/Luxemburg is de EBITDA met EUR 0,4 miljoen
toegenomen naar EUR 22,1 miljoen. De EBITDA marge
bedroeg 16,4%. De hoge marge is het resultaat van groei
van de organisatie met eigen medewerkers, toegenomen
propositie-omzet en eveneens lagere operationele kosten als
gevolg van thuiswerken, bijvoorbeeld brandstofkosten. De
stijgende inflatie en salarisdruk zorgen in België/Luxemburg
in 2021 voor een sterkere verhoging van de personeelskosten.
Het nettoresultaat is met EUR 2,3 miljoen gestegen naar
EUR 24,6 miljoen (2020: EUR 22,3 miljoen), volledig in lijn
met de stijging van het operationele resultaat (EBITDA).
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De herwaarderingen van de latente belastingvordering
in zowel 2021 als 2020 hadden een positief effect
op het nettoresultaat. Deze herwaarderingen zijn het
gevolg van aanpassingen van de nominale tarieven
vennootschapsbelasting in Nederland, zoals deze in
toekomstige jaren van toepassing zijn.

Ontwikkeling nettocashpositie 2021
Afgerond, in miljoenen euro’s
100
14,4

80

De free cashflow is in 2021 afgenomen naar EUR 27,6
miljoen (2020: EUR 29,3 miljoen). Deze afname is het
resultaat van een hogere investeringskasstroom in 2021.
Per 31 december 2021 heeft Ordina geen bedragen
opgenomen onder de financieringsfaciliteit. Ultimo 2021
bedraagt de leverage ratio negatief 1,1 en de Interest
Cover Ratio 223,1. Met deze ratio’s voldoet Ordina
ruimschoots aan de in de financieringsovereenkomst
opgenomen convenanten.

Financiële positie
Het resultaat van onze strategische inspanningen van
de afgelopen jaren is een verbeterd rendement en een
positieve free cashflow. Ook is onze lange termijn schuld
afgebouwd en kent Ordina een positieve cashpositie.
Onze positieve cashpositie wordt aangewend voor de
benodigde werkkapitaalbehoefte van Ordina en gerichte
investeringen in groei op de korte en middellange termijn.
Door de kenmerken van ons bedrijfsmodel is Ordina
behoudend in het aantrekken van lange termijn schuld op
de balans.
Onze strategie heeft tot doel om ons profiel in de markt
aan te scherpen, versnelling aan te brengen in onze
groei en het rendement verder te verbeteren door de
digitale businesspartner voor onze klanten te zijn en

2,9

-4,9

-3,5

-22,3

24,6

Ontwikkeling cash
Ultimo 2021 was sprake van een nettocashpositie van
EUR 43,6 miljoen (ultimo 2020: EUR 44,4 miljoen).
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hoogwaardige dienstverlening te bieden. Ordina’s prioriteit
ligt bij organische groei, aangevuld met selectieve
acquisities. Ons doel is om deze acquisities te integreren.
Dat maakt dat bij potentiële transacties kritisch gekeken
wordt naar een optimale fit, variërend van omvang tot
diverse business- en cultuuraspecten. Onze huidige
financiële positie stelt ons in staat om gerichte acquisities
te doen indien deze zich aandienen.
Daarnaast hanteert Ordina een dividendbeleid dat
uitgaat van een uitkering van 40-60% van de nettowinst
aan onze aandeelhouders. Indien de cashpositie
voldoende ruimte biedt en de bedrijfsvooruitzichten
en de verwachte investeringsagenda dit toelaten,
kunnen alternatieve vormen worden overwogen om de
cash aan te wenden, zoals een extra dividend of een
aandeleninkoopprogramma.

RGB

Aandeleninkoopprogramma
De nettocashpositie ultimo 2021 bedraagt
EUR 43,6 miljoen. Deze positie, de bedrijfsvooruitzichten
en de investeringsagenda maken het mogelijk om
een aandeleninkoopprogramma te starten naast
ons reguliere dividend over 2021. Het doel van
het inkoopprogramma is om de balans verder te
optimaliseren (kapitaalvermindering) en op deze manier
kan een deel van de niet voor de business benodigde
cashpositie op een efficiënte wijze aan aandeelhouders
worden gedistribueerd.
Het programma start 1 mei en heeft een omvang van
maximaal EUR 15 miljoen. Ordina heeft de mogelijkheid
om het programma tussentijds te stoppen, indien
de omstandigheden die geleid hebben tot dit besluit
significant veranderen.
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Koersverloop 2021

Onze weg naar 2026

Veranderingen in % ten opzichte van 31 december 2021

In de komende jaren willen we een
groeiversnelling realiseren om de
winst en de marge te verhogen. We
zijn volledig toegerust om te voldoen
aan de veranderende vraag van
klanten op basis van onze expertise
die we hebben gebundeld in vijf
businessproposities die een hogere
toegevoegde waarde voor onze klanten
leveren. De overgang naar activiteiten
met toegevoegde waarde moet tot een
uitstekend rendement leiden.
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Resultaten per aandeel
(In euro’s)

Sep

Okt

Nov

31 dec

31 dec

2020

2021

2,875

4,100

42,6%

624,61

797,93

27,7%

1154,80 1393,66

20,7%

Dec

2021

2020

2019

2018

2017

Eigen vermogen

1,92

1,91

1,75

1,64

1,58

Free cashflow per aandeel

0,30

0,31

0,12

0,10

0,12

Nettoresultaat

0,26

0,24

0,16

0,07

0,03

Nettoresultaat na verwatering

0,26

0,24

0,16

0,07

0,03

Dividend per aandeel

0,16

0,24

0,10

0,05

0,02

Cijfers per aandeel

Koersontwikkeling aandeel Ordina
De koers van het aandeel Ordina is gedurende 2021 met
42,6% gestegen (2020: 41,3% gestegen). De koers van
het aandeel Ordina was EUR 4,10 op 31 december 2021
(ultimo 2020: EUR 2,875). De SmallCap Index is met
20,7% gestegen ten opzichte van 31 december 2020.
Het volume verhandelde aandelen in 2021 bedroeg
gemiddeld 350.714 aandelen per dag (2020: 378.573).

In juni 2021 hebben we een Capital Markets Day
gehouden, waarin we onze strategie richting 2026 hebben
toegelicht met nieuwe targets voor omzet en ESG.

We hebben de groeidoelstelling voor
onze omzet verhoogd naar 5-8%
en de doelstelling voor de EBITDA
marge naar 12-14% aangepast. Hierbij
houden we rekening met de huidige
marktomstandigheden, aanhoudende
krapte op de arbeidsmarkt, stijgende
inflatie en toenemende salarisdruk.
Ook verhogen we naar 2026 de
doelstelling voor omzet uit onze
businessproposities naar 75%.
Onze prioriteit voor 2026 ligt bij
organische groei, aangevuld met
selectieve acquisities om ons portfolio
aan te vullen en uit te breiden in
nichemarkten.
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Waardecreatiemodel
Strategische pijlers,
doelen & resultaten

Environmental, Social and Governance
(ESG)

Het belang van maatschappelijk verantwoord of duurzaam
ondernemen (ESG) neemt steeds meer toe voor onze
klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en
onze overige stakeholders. We hadden in de afgelopen
jaren al veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen en hebben daar uitvoerig over gerapporteerd
in eerdere jaarverslagen. Sinds 2021 hebben we ESG ook
verankerd in de bedrijfsstrategie van Ordina als aparte
strategische pijler. We nemen onze verantwoordelijkheid
voor een betere wereld vanuit een intrinsieke motivatie.
Die motivatie komt voort uit het feit dat we midden in
de maatschappij staan en door ons Ordina DNA: dat we
werken met mensen en vóór mensen.
Onze ambitie gaat verder dan een duurzaam financieel
rendement. We willen veel meer behalen. We zien
het als onze morele plicht om maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen. We willen duurzaam
omgaan met onze eigen mensen, mensen in kwetsbare
posities en onze planeet. Daarom is onze bedrijfsvoering
gericht op het creëren van financiële, sociale en
milieuwaarde op de lange termijn.
Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen,
verstevigen we bovendien onze eigen (toekomst)positie.
Het biedt ons de kans om ook in de toekomst succesvol
te zijn en talentvolle werknemers aan te trekken.
Daarnaast komen we tegemoet aan de wensen en eisen
van onze stakeholders. Maar daarnaast wordt dit thema
steeds belangrijker voor onze klanten, medewerkers,
partners en overige stakeholders. We trekken graag
samen op om een bijdrage te leveren aan het oplossen

van de maatschappelijke uitdagingen van de huidige tijd.
We kiezen er bewust voor om geen certificaten aan
te schaffen, waarmee we onze impact op milieu en
maatschappij afkopen. Ook doneren we niet een
geldbedrag aan goede doelen. We hebben eigen
doelstellingen en initiatieven, die we zoveel mogelijk
inzetten in de landen waar we werkzaam zijn: België,
Luxemburg en Nederland. Daarnaast gebruiken we vooral
onze eigen kennis, kunde en specialismes om impact te
maken. In onze ogen is dit dé manier om daadwerkelijke
impact te maken, zeker op de lange termijn.
Ons ESG-beleid kent drie pijlers: milieu, maatschappij en
governance.

Milieu
Binnen deze pijler ligt de focus op de reductie van
onze CO2-uitstoot. Ordina voldoet aan nationale en
internationale (Europese) wet- en regelgeving en erkende
certificeringsprogramma’s. Wij committeren ons aan
hoge doelstellingen en transparante rapportage over de
voortgang. Ordina wil koploper zijn op het gebied van
CO2-reductie, in 2030 willen we CO2-neutraal of negatief
zijn. Wij zullen onze expertise aanbieden aan onze
klanten om hen te helpen de CO2-uitstoot in hun keten te
verminderen.
De coronapandemie heeft onze manier van werken en
denken sterk beïnvloed. Het heeft gezorgd voor minder
reisbewegingen van en naar kantoor en klanten. En
daarmee ook voor minder stroom- en gasverbruik op
onze kantoren. Deze nieuwe mindset helpt ons bij het
realiseren van onze doelstellingen. We motiveren onze
medewerkers om ‘slimmer’ vanuit locaties te werken
en vergaderen, gebruikmakend van technologische
ondersteuning.
Onze totale CO2-uitstoot is in 2021 wederom gedaald
door de afgenomen reisbewegingen van onze

medewerkers als gevolg van de covid-19-maatregelen
en anderzijds vanwege het (deels) sluiten van onze
panden tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. Een deel van
de uitstoot is daarmee verplaatst naar de thuiswerkplek,
maar dit is niet betrouwbaar vast te stellen.
De totale uitstoot is over 2021 met 7% afgenomen
ten opzichte van 2020. Deze daling is vooral het
gevolg van de situatie in 2021 rondom covid-19. Als
gevolg van de coronamaatregelen zijn onze panden of
gesloten of zijn ze vanaf 2020 ingericht op de 1,5 meter
afstand en zijn onze medewerkers zoveel als mogelijk
gefaciliteerd in het thuiswerken. We hebben daar onze
CO2-reductiedoelstelling op aangepast om een betere
weergave te geven van de nieuwe manier van werken. In
plaats van CO2-reductie per werkplek, geeft CO2-reductie
per m2 een beter beeld.
Ordina zet ook vol in op het verduurzamen van het
wagenpark. We hebben nog altijd het streven om op korte
termijn volledig over te gaan naar een volledig elektrische
wagenpark in Nederland. Ook in België zijn de eerste
volledige elektrische leaseauto’s besteld In 2021 had
Ordina circa 2.000 leaseauto’s, waarvan per ultimo 381
(ultimo 2020: 301) volledig elektrisch auto’s. Hiermee is
circa 20% van ons totale wagenpark volledig elektrisch.
De brandstofreductie per auto bedraagt in 2021 5,7%.
Dit alles heeft geresulteerd in een afname van de
CO2-uitstoot per FTE ten opzichte van 2019 van 52%.
De doelstelling om 30% minder CO2-uitstoot per FTE te
realiseren ten opzichte van 2019 hebben we daarom ook
behaald.
Ten slotte helpen we onze klanten met een vermindering
van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door een migratie naar
een cloudomgeving. Hiermee creëren we via onze klanten
een extra hefboom in onze impact op het milieu. De
effecten hiervan zijn echter niet goed vast te stellen.
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Onze footprint
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EU-taxonomie
De Europese Commissie heeft in maart 2018 haar
actieplan voor de financiering van duurzame groei
gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van het plan is
om financiële instellingen te stimuleren de overgang naar
een klimaatneutrale economie te financieren.

De IT-sector is als een belangrijke ‘enabler’ gekenmerkt
voor de verdere verduurzaming. Dit betekent dat de
economische activiteiten vooral kunnen bijdragen aan de
verduurzaming van andere sectoren, zoals het efficiënter
plannen van vervoersbewegingen met behulp van
software om hiermee de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen.

Om investeerders te helpen investeringen te identificeren
die aan deze doelstelling bijdragen, heeft de EU een
taxonomieverordening opgesteld. De taxonomie is een
classificatiekader dat probeert de milieu-impact van
economische activiteiten te definiëren en transparant
te maken. De taxonomie moet hiermee een belangrijke
bijdrage gaan leveren aan het realiseren van de
doelstellingen van de Europese Green Deal.

We hebben getoetst welke economische activiteiten
kunnen bijdragen aan de hier voorgenoemde
doelstellingen. We rapporteren op omzet, investeringen
(CAPEX) en kosten (OPEX). In de EU-taxonomy is voor
elke doelstelling een kader gegeven wanneer deze
activiteiten taxonomy-eligible zijn.

Over het boekjaar 2021 rapporteren we over de
activiteiten die potentieel kunnen bijdragen (verder
Taxonomy-Eligible) aan twee doelstellingen:
1.	Mitigatie van klimaatverandering, verder Climate
Change Mitigation
2.	Aanpassing aan klimaatverandering, verder Climate
Change Adaptation.

De activiteiten van Ordina vallen onder de categorie
informatie- en communicatiediensten. Bij de doelstelling
Climate Change Adaptation zijn de economische
activiteiten die taxonomy-eligible zijn, zeer breed
gedefinieerd: namelijk als: computer programmeren,
IT-consultancy en gerelateerde activiteiten. Kijkend naar
de omzet van Ordina, betekent dit dat bijna de gehele
omzet van Ordina onder deze doelstelling taxonomyeligible is.

Als we dit in een voorbeeld vertalen: het hele wagenpark
van Ordina kan potentieel bijdragen aan Climate
Change Mitigation, vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen. Enkel de volledig elektrische auto’s
dragen ook daadwerkelijk bij aan deze doelstelling en
worden dan ook Taxonomy-Alligned genoemd. Over
het Taxonomy-Alligned-deel zal over 2022 worden
gerapporteerd.

De activiteiten die hier niet onder vallen betreffen onze
hosting dienstverlening en de platformen die hier draaien.
Deze activiteiten kwalificeren wij als taxonomy-eligible
onder de doelstelling Climate Change Mitigation. Dit
resulteert er in dat de gehele omzet van Ordina als
taxonomy-eligible kwalificeert.

Toelichting in
Taxonomy-Eligible 2021

Eligible

Non-Eligible

Omzet

100.0%

0.0%

jaarrekening

6

CAPEX

100.0%

0.0%

8, 9, 10

OPEX

100.0%

0.0%

22, 23

Als we vooruit kijken op basis van onze huidige
interpretatie van taxonomy-alligned activiteiten, merken
wij op dat deze, anders dan het taxonomy-eligible
deel, zeer nauw gedefinieerd zijn voor computer
programmeren, IT-consultancy en gerelateerde
activiteiten. Op basis hiervan verwachten wij in 2022
een zeer beperkte taxonomy-alligned omzet te kunnen
rapporteren voor de doelstelling Climate Change
Adaptation.
Om de investeringen en de kosten te kunnen rapporteren,
kijken we eerst naar de definitie die hiervoor is
opgenomen in de EU-taxonomy. De CAPEX en OPEX
(noemer) zoals gedefinieerd in de EU Taxonomie vertalen
we als volgt naar Ordina:
1.	CAPEX betreft investeringen in immateriële vaste
activa (IAS 38) exclusief goodwill, materiële vaste
activa (IAS 16) en leases (IFRS 16);
2.	OPEX betreft onderzoeks- en ontwikkelingskosten,
renovaties aan gebouwen, korte-termijn lease,
onderhoud- en reparatiekosten en andere directe
kosten gerelateerd aan het dagelijks onderhoud van
materiële vaste activa.
Op basis van onze huidige interpretatie betekent dat de
OPEX (noemer) volgens de EU-taxonomy minder dan
7,5% bedraagt van de totale bedrijfslasten exclusief
afschrijvingen, zoals wij dit rapporteren in de winst- en
verliesrekening. Het grote verschil wordt veroorzaakt
doordat kosten direct gerelateerd aan onze omzet niet
onder de EU-taxonomy definitie van OPEX vallen.
Om het taxonomy-eligible deel te bepalen van de
investeringen en kosten, kijken we wederom naar de
economische activiteiten waaraan deze gerelateerd
zijn. Aangezien 100% van onze omzet taxonomy-eligible
activiteiten zijn, rapporteren wij ook 100% taxonomyeligibility voor de CAPEX en OPEX.
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Diversiteit
en inclusie

Verhouding man/vrouw / in %

Verhouding m/v management / in %

Inclusiviteitsscore

7,6
Een afwijkende mening mag
gegeven worden binnen Ordina
(schaal 1-10)
Bron: medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
2020

66

69

Vrouw 34

31

2020

80

80

Man

Vrouw 20

20

Man

De EU-taxonomie wordt dit jaar voor het eerst toegepast.
We zien dat er nog geen marktconsensus is over de
toepassing. De regelgeving is nieuw, nog niet geheel
gereed en er zijn nog geen voorbeelden om aan te
toetsen. We scherpen komend jaar onze interpretatie van
de taxonomie verder aan, wat impact kan hebben over het
aandeel en hoe wij in de toekomst rapporteren over het
taxonomy-eligible deel van de omzet, CAPEX en OPEX.

2021

2021

en de diversiteit van onze teams. Intern focussen we
ons daarom op diversiteit en inclusie. Diversiteit als
het gaat om de verhouding man/vrouw, maar ook om
verschillende culturele achtergronden, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt en LHBTIQ+-collega’s. Een
van onze voornaamste doelstellingen is dat in 2030
minimaal 30% van onze medewerkers vrouw is. We
werken daar hard aan, op dit moment is 20% van onze
medewerkers vrouw.

Maatschappij
De tweede pijler binnen ons ESG-beleid is Maatschappij.
Het is onze ambitie om iedereen gelijke kansen te
geven, zowel op de arbeidsmarkt als op het vlak van
toegang tot digitale middelen en digitale kennis. Daarbij
zetten we vooral in op lokale initiatieven. Zo helpen we
het informatica-onderwijs op middelbare scholen. We
participeren in het Co-Teach-project dat vanuit NL Digital
en het Nederlandse ministerie van Onderwijs is opgezet.
Diversiteit en inclusie
Om onze ambitie te verwezenlijken, moeten we eerst
naar onszelf kijken. We zijn ervan overtuigd dat ons
succes valt of staat met de kwaliteit van onze mensen

Het creëren van bewustwording over dit onderwerp
binnen Ordina, hebben we in 2021 op verschillende
wijze gedaan:
• We hebben input gevraagd in ons
medewerkerstevredenheidsonderzoek over hoe
medewerkers diversiteit en inclusie binnen Ordina
ervaren en waar zij verbetermogelijkheden zien.
• Er is een managementbijeenkomst georganiseerd voor
onze Benelux-leidinggevenden om hen te informeren
over de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Dit werd
gefaciliteerd door een externe autoriteit.
• Er is een e-learning unconscious bias gelanceerd
voor alle Ordina-medewerkers. De leidinggevenden

hebben een werkboek ontvangen hoe ze vervolgens dit
onderwerp in hun teams kunnen (na)bespreken.
Tevens hebben we de eerste stappen gezet om onze (HR)
processen te optimaliseren voor diversiteit & inclusie.
• Bij het werven van senior leiderschap bevat de shortlist
van kandidaten minimaal 1 vrouwelijke kandidaat.
• We zorgen er bij Ordina voor dat we Ahead of change
zijn in alles wat we doen, waar we voor staan, wie
we zijn en wat we uitstralen. We hebben al een
onderscheidend verhaal, en een aansprekende
branding, maar we hebben nu ook een diverse en
onderscheidende sterke taal. Onze vacatureteksten
en arbeidsvoorwaarden zijn gescreened op inclusief
taalgebruik en daar waar nodig aangepast.
• De recruiters starten begin januari 2022 met een
training Inclusief Werven.
Met de community Diversiteit en Inclusie wordt er
een platform aangeboden om diversiteit en inclusie
binnen Ordina te bevorderen. Zo zijn er in 2021
gedurende de ramadan artikelen op het Ordina-intranet
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gepubliceerd over de ramadan en hebben Ordinacollega’s meegedaan met Ramadan-for-a-day. Ook is
er een workshop Nederlandse Gebarentaal opgezet
en is er aandacht besteed aan de Pride Month met
persoonlijke en informatieve verhalen op ons intranet.
In november hebben enkele Ordina-collega met hun
eigen diversiteitsvraagstuk hun verhalen gedeeld op het
intranet. De reeks verhalen over onder meer blindheid en
doofheid werd afgesloten met het event ‘Ervaar de kracht
van diversiteit’.
De verschillende formele en informele communities
van Ordina zijn belangrijk bij het onderling verbinden en
verrijken van onze medewerkers. Deze communities
worden opgezet door onze medewerkers en Ordina
faciliteert hun samenkomsten en meet-ups. In deze
communities verbinden mensen zich, zowel online als in
meet-ups, rond een onderwerp, een gedeelde passie of
sport.
We meten in ons medewerkerbetrokkenheidsonderzoek
jaarlijks of onze medewerkers zich ‘vrij voelen om hun
mening te geven’. Dit is een waardevol element om je
thuis te voelen binnen een organisatie. De score op deze
vraag bedroeg in 2021 7,6 (2020: 7,5).
Naast de aandacht voor persoonlijke eigenschappen,
verbindende onderwerpen en de vrijheid om je uit te
spreken, meten we diversiteit ook kwantitatief aan de
hand van de verdeling man/vrouw. In 2021 was de
verdeling 80% man versus 20% vrouw. Dit niveau is al
een aantal jaren gelijk en ligt binnen de IT-sector boven
het gemiddelde. We streven echter naar een meer
evenwichtige verdeling in ons medewerkersbestand.

Binnen ons management is de verdeling 66% man versus
34% vrouw. Deze man/vrouwverhouding is hier dus
meer in evenwicht, maar we zouden meer diversiteit in
achtergrond, cultuur en religie willen verwelkomen.

Governance
De derde pijler binnen ons ESG-beleid is Governance.
Onze gedragscode en de bijbehorende richtlijnen
vormen een leidraad voor het handelen en gedrag van
zowel management als medewerkers. We voeren ons
bedrijf volgens gezonde economische principes, we
zijn een loyale partner, een betrouwbare leverancier, een
maatschappelijk verantwoorde werkgever, en we nemen
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.
Meer informatie over ons Governance-beleid is terug te
vinden in het hoofdstuk Governance.

