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1. Duurzaamheidsbeleid 2019
Bij Ordina hanteren we een brede definitie van duurzaamheid: het
betekent dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd voor alle
stakeholders. Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we ons
inzetten om onze prestaties te verbeteren in gebieden waar we een
significante milieu-impact of sociale impact hebben. Of dat nu in de
operatie is of elders in de waardeketen.
Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en

van de klant. Wij constateren dat het soepele verloop van

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waren

de primaire processen bij organisaties sterk samenhangt

vastgelegd in het Duurzaamheidsplan 2017-2020. In 2018

met de flexibiliteit van de IT-omgeving. IT-projecten

heeft een herijking van onze strategie plaatsgevonden. In

zijn daarmee per definitie integrale veranderprocessen

lijn daarmee is ook het duurzaamheidsplan aangepast. Dit

geworden: een succesvolle technische implementatie

Duurzaamheidsplan vervangt daarmee het plan voor de

hangt af van de mate waarin bestaande processen, rollen

periode 2017-2020. Het plan geeft een beschrijving van ons

en verantwoordelijkheden van medewerkers mee kunnen

beleid en bevat uitgangspunten voor de middellange termijn

veranderen. Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar

die vertaald zijn in zowel jaardoelstellingen voor 2019 als

ook van Ordina een intensieve vorm van samenwerken.

ook meerjarendoelstellingen. We zullen vanaf nu jaarlijks

En het vraagt vooral om een mindset om in co-creatie

een update van het plan maken.

gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Het duurzaamheidsbeleid van Ordina gaat hand in hand met

Om dit op een goede manier te realiseren zijn onze

onze visie Ahead of change en onze missie Samen duurzaam

professionals de sleutel tot succes. Het duurzaam inzetten,

innoveren.

continu ontwikkelen en het aantrekken van IT-talent is
daarom van strategisch belang voor Ordina. Wij werken

Onze visie: Ahead of change

continu aan een duurzame en optimale werkgeversrelatie

In onze optiek vormt IT een belangrijke sleutel voor het

met onze professionals, zodat zij kunnen excelleren en

oplossen van nieuwe, cruciale uitdagingen waar bedrijven,

met hun talenten en capaciteiten onze klanten kunnen

organisaties en de maatschappij voor staan. Onze IT-

helpen om hun impact op de maatschappij te vergroten. Dit

professionals helpen onze klanten daar dagelijks mee.

resulteert in duurzame leveringsrelaties met onze klanten

Dankzij digitalisering presteren organisaties beter en blijven

en waarde op de lange termijn voor Ordina en haar klanten.

zij relevant. IT is core business geworden. Tegelijk biedt
IT een antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken,

In dit Duurzaamheidsplan 2019 beschrijven we op welke

zoals een efficiëntere overheid, betaalbare zorg en een

wijze we de dialoog met onze stakeholders hebben

schoner milieu.

gevoerd en op basis daarvan onze materialiteitsmatrix
hebben herzien. Vervolgens gaan we in op onze vier

Als IT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten mensen

duurzaamheidsthema’s, waaronder de materiële

kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame

onderwerpen uit de matrix vallen. Met de materiële

oplossingen. Alleen dan helpt IT mensen om succesvol mee

onderwerpen bedoelen we de onderwerpen die door onze

te gaan in de steeds sneller veranderende wereld en creëert

stakeholders zijn benoemt als de belangrijkste onderwerpen

het waarde voor de lange termijn. Wij helpen onze klanten

voor Ordina om duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Voor

de verandering voor te blijven, zodat ze voorbereid zijn op de

elk materieel onderwerp hebben we daarnaast beschreven

uitdagingen die de toekomst gaat brengen.

welke doelstellingen we hanteren om onze voortgang te
meten. Dit kunnen strategische doelstellingen betreffen of

Onze missie: Samen duurzaam innoveren

specifieke duurzaamheidsdoelstellingen. Tot slot gaan we in

Wij willen onze klanten helpen duurzaam te innoveren.

op de wijze waarop we het duurzaamheidsbeleid borgen en

We investeren veel in het begrijpen en doorgronden van de

de verslaglegging uitvoeren.

business van onze klanten, omdat we de nieuwste kennis en
technologie zorgvuldig willen toepassen binnen de context
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2. Continu in dialoog met onze stakeholders
Leden van de Stuurgroep Duurzaamheid onderhouden frequente
contacten met hun verschillende stakeholdergroepen. Dit geldt
in het bijzonder met onze professionals, klanten, leveranciers en
aandeelhouders. We vinden deze continue vorm van dialoog over
materiele onderwerpen belangrijk; er is daarom geen afzonderlijke
bijeenkomst (stakeholderdialoog) georganiseerd.
In 2019 is op de volgende manier input verzameld vanuit de
belangrijkste stakeholders:

Professionals:

Klanten:
de input van onze klanttevredenheid wordt jaarlijks
gemeten en hierin nemen we ook vragen mee

met onze professionals zijn we dagelijks in gesprek.

over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De toets voor de materiële onderwerpen is gedaan aan

Het klanttevredenheidsonderzoek 2019 zal nog

de hand van gesprekken met zowel individuele als

uitgevoerd worden. De materiële onderwerpen voor

groepen medewerkers.

deze materialiteitsmatrix zijn getoetst bij diverse
accountmanagers en bid managers die offerte trajecten
begeleiden.

Ordina

Input

Input
Duurzaamheidsbeleid

Leveranciers:

Aandeelhouders:

met onze leveranciers zijn we continu in gesprek.
Niet alleen over actuele operationele onderwerpen,

regelmatig onderhouden we contact met onze

maar ook over de langeretermijn samenwerking.

aandeelhouders. Op basis van de gesprekken die onze

Tijdens diverse gesprekken, vooral de gesprekken op

Raad van Bestuur en Investor Relations Officer voeren,

tactische en strategisch niveau, komen de materiële

is de materialiteit van de verschillende onderwerpen

onderwerpen ter sprake. Vanuit deze gesprekken

getoetst.

is de materialiteit voor een aantal leveranciers of
leveranciersgroepen opgesteld.

4

3. Materialiteitsmatrix
Onze impact op de samenleving maken we inzichtelijk in een
materialiteitsmatrix, zoals bedoeld in de GRI standards.
De materialiteitsmatrix laat bij elk duurzaamheidsonderwerp zien welk
belang dit voor onze stakeholders vertegenwoordigt en welke invloed
Ordina hierop uitoefent.
In 2019 heeft Ordina opnieuw naar de materialiteitsmatrix
gekeken. Hierbij is aan de hiervoor genoemde interne en
externe stakeholders gevraagd wat onder andere hun visie
is op de toegevoegde waarde van Ordina. Ook hebben we
gevraagd welke thema’s voor Ordina het meest relevant zijn
om haar waarde voor de maatschappij te optimaliseren.
De materiële onderwerpen zijn een weergave van topics
met strategische relevantie en het zijn tevens onderwerpen
die stakeholders in het jaarverslag terug willen zien. De
uitkomsten van de stakeholderdialoog zijn voorgelegd
aan de Stuurgroep Duurzaamheid. De Raad van Bestuur
van Ordina heeft de stakeholderdialoog en de daaruit
voortkomende materialiteitsmatrix gevalideerd.

Materialiteitsmatrix

Hoog

Werven, behouden
ontwikkelen van
talent
Excellente
dienstverlening

Innovatie en digitale
transformatie

Rendementsgroei
Diversiteit en
inclusiviteit

Relevantie
van
stakeholders

Impact op milieu
(direct en indirect)

Laag
Laag

Invloed van Ordina
5

Hoog

4. Thema’s
Op basis van de materiële onderwerpen uit de materialiteitsmatrix
zijn vier thema’s geformuleerd, deze vormen de kern van het
duurzaamheidsbeleid van Ordina:
1.

Professionals en samenleving: materiële onderwerpen

hij of zij is. Een afwijkende mening mag gegeven worden.

binnen dit thema zijn ‘diversiteit en inclusiviteit’ en

Een onderscheidend uiterlijk mag er zijn. Daarom kunnen

‘werven, behouden en ontwikkelen van talent’;

mensen binnen Ordina groeien en is Ordina een ‘great place
to accelerate’. Wij zijn wars van een monocultuur die uitsluit.

2.

Klanten en innovatie: materiële onderwerpen zijn hier

Er is ruimte voor diversiteit. We vragen daarom actief aan

‘excellente dienstverlening’ en ‘innovatie en digitale

onze medewerkers of zij dat ook zo ervaren.

transformatie’;
Uiteraard streeft Ordina naar een evenwichtige verdeling
3.

Milieu en middelen: materieel onderwerp binnen dit

van mannen en vrouwen, zowel op haar totale populatie als

thema is ‘impact op milieu (direct en indirect)’;

in haar management. Binnen de IT-sector lijkt het aandeel
vrouwen voorzichtig toe te nemen maar zijn mannen nog

4.

Rendement: materieel onderwerp van dit thema is

steeds oververtegenwoordigd. Daarom levert Ordina jaarlijks

‘rendementsgroei’.

ook een actieve bijdrage aan initiatieven als Girlsday
(vergroten participatie meisjes/vrouwen in ICT) om daarmee

De samenhang tussen de verschillende thema’s leveren

jongeren de aantrekkelijkheid van het IT vakgebied te tonen

soms dilemma’s op, waardoor keuzes moeten worden

en Devoxx4kids (creëren van bewustwording en kinderen

gemaakt en prioriteiten gesteld. Hieronder lichten we de

op een leuke manier te inspireren en kennis te laten maken

thema’s en de materiële onderwerpen verder toe, waarbij we

met programmeren). Daarnaast bestaat er binnen Ordina

ingaan op de doelstellingen die we hanteren en de manier

Women@Ordina. Dit zijn netwerkevents speciaal bedoeld

waarop we ze meten:

voor vrouwen die werkzaam zijn binnen de IT-sector,
waarbij er per event een specifiek thema wordt behandeld.

Professionals en samenleving
De professionals van Ordina zijn de sleutel tot ons

Naast groei, inclusiviteit en diversiteit die belangrijk

succes en via hen heeft Ordina de mogelijkheid om zelf

is voor ons als organisatie richten we ons ook op onze

maatschappelijk relevant te zijn maar ook om haar klanten

professionals als individu. De ontwikkelingen in het

maatschappelijk relevant te laten zijn.

vakgebied van IT gaan snel. Daarom is het belangrijk
dat onze professionals zich continu blijven ontwikkelen

Ordina wil groeien in het aantal professionals dat bij

en zich kunnen aanpassen aan de snel veranderende

haar werkt en stelt dat ook als strategische doelstelling.

omstandigheden. In onze visie op duurzaam ondernemen is

Hiervoor is het van belang om de juiste professionals

het onacceptabel dat een professional zich niet aantoonbaar

te werven en te behouden voor ons bedrijf. Ordina is

ontwikkelt. Onze managers hebben een belangrijke rol

bij uitstek een mensenbedrijf en wil daarom tot de top

in het stimuleren van de ontwikkeling van onze mensen,

van IT-werkgevers blijven behoren. We investeren in de

maar onze professionals hebben hier uiteraard zelf ook een

ontwikkeling, opleiding en vitaliteit van onze medewerkers.

verantwoordelijkheid in. Op deze manier geven we invulling

Als werkgever vragen we onze professionals twee keer

aan duurzaam werkgeverschap waar professionals zich

per jaar in ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

continu ontwikkelen en een bijdrage leveren aan het Ordina-

(MBO) een waarderingsscore. Een hoge score vormt voor

resultaat.

ons een belangrijke indicator dat we tot het beste kwartiel
behoren in de sector en heeft een positief effect op behoud

Klanten en innovatie

van professionals en onze aantrekkingskracht op de

Samen met klanten en leveranciers werken we aan IT-

arbeidsmarkt.

oplossingen die mensen écht verder helpen. IT creëert
immers waarde voor de lange termijn. Duurzame

Ordina is een ‘inclusieve’ organisatie, waar ruimte mag

oplossingen die onze klanten echt verder helpen, die doen

zijn voor verschillen in de brede zin van het woord. Iedere

waarvoor ze bedoeld zijn, goed zijn te beheren zodat ze

medewerker voelt zich iedere dag welkom om te zijn wie

lang meegaan en tot stand komen zónder verspilling van
6

middelen of de inzet van mensen. Dit realiseren we mede

leaseauto’s). Onze professionals zijn veel per auto onderweg

dankzij een agile manier van werken en aandacht voor

naar en voor klanten. Het verlagen van het brandstofgebruik

security- en privacy-aspecten. We leveren onze diensten in

levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de duurzame

de volgende markten: overheid, financiële dienstverlening,

bedrijfsvoering. Alternatieve vervoerskeuzes evenals de

industrie en zorg.

aandacht voor “Slimmer werken” met alle technologische
ondersteuning om vanuit welke locatie dan ook te kunnen

De tevredenheid van onze klanten meten wij zowel via

werken dragen bij aan een terugloop van het gemiddeld

klanttevredenheidsscores als via de Ordina Promotor

aantal kilometers per leaseauto. Ook stimuleren we het

Score (OPS). De bereidheid van onze klanten ons aan te

gebruik van volledig elektrische auto’s. Dit doen we zowel in

bevelen, zien we als een goede indicator voor een duurzame

de vorm van een maandelijkse financiële bonus als het ter

klantrelatie.

beschikking stellen van laadpalen op de woonlocatie en het
niet toepassen van ons leaseauto merkenbeleid voor volledig

‘Dienstverlening met impact’ plaatsen we nadrukkelijk

elektrische auto’s.

in het kader van onze vernieuwde strategie met als payoff ‘Ahead of Change’. Razendsnel kunnen vernieuwen

Met onze dienstverlening aan klanten leveren we regelmatig

of langzaam minder relevant worden. Veel organisaties

een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot van

kennen deze uitdaging, waarbij de kansen van

onze klanten. De potentie van deze indirecte verlaging van

technische innovaties tijdig onderkend moeten worden.

de CO2-uitstoot is vele malen groter dan de potentie van

Technologische ontwikkelingen zoals clouddiensten,

onze eigen CO2-uitstootverlaging.

het Internet of Things, digitale platforms, data analytics
en virtual reality veranderen de wereld waarin we leven

Rendement

en werken ingrijpend. Het tempo is hoog. Wat vandaag

Het rendement van Ordina is als thema toegevoegd, omdat

wordt bedacht, heeft morgen al impact. Wij helpen onze

rendementsgroei van belang is voor de continuïteit van de

klanten duurzaam te innoveren door te investeren in het

organisatie. Ordina streeft naar een EBITDA-marge van

begrijpen en doorgronden van de business van onze klanten,

7%-9% om de continuïteit van de organisatie te borgen.

zodat we de nieuwste kennis en technologie zorgvuldig

Afgelopen jaren is dit rendementsniveau niet gehaald en

toepassen binnen de context van de klant. Dit doen we

daarom is het onderwerp voor de stakeholders van Ordina

met onze vijf businessproposities die inzichtelijk maken

als materieel aangeduid.

hoe we onze klanten helpen de verandering voor te zijn:
de inzet van High performance teams, de ontwikkeling
van Intelligente datagedreven organisaties, ons aanbod
om bedrijfsprocessen te versnellen via Digitale acceleratie,
de creatie, onderhoud en doorontwikkeling van Business
platforms en de wijze waarop wij Security & privacy kunnen
verbeteren. De businessproposities geven antwoord op
belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt en
sluiten aan op onze krachtige bundeling van expertise, uit
beproefde oplossingen én uit innovaties die aanwezig zijn in
de volle breedte van ons bedrijf. Ze komen tot stand via een
hechte samenwerking van Ordina-collega’s in slagvaardige,
multidisciplinaire teams. Langs die weg nemen we de volle
regie en verantwoordelijkheid voor de opdrachten die we
uitvoeren. De aanpak creëert maximale lange termijnwaarde
bij onze klanten en maakt de opdrachten extra interessant
voor Ordina.

Milieu en middelen
Onder milieu en middelen vallen de eigen bedrijfsprocessen.
Ordina heeft daarbij specifieke energie- en milieudoelen
op het oog die het goeddeels op eigen kracht kan behalen.
Onze eigen mobiliteit – er zijn bij Ordina in Nederland
circa 1.200 leaseauto’s en in België en Luxemburg circa
750 leaseauto’s in gebruik – veroorzaakt verreweg het
grootste aandeel van onze CO2-footprint (95% van de totale
CO2 footprint is afkomstig van mobiliteit; grotendeels
7

5. Doelstellingen
De duurzaamheiddoelstellingen voor een aantal onderwerpen zijn
specifiek vastgelegd voor het verslagjaar 2019. Daarnaast is voor een
aantal onderwerpen een meerjarendoelstelling bepaald. Ook zijn er
materiële onderwerpen die Ordina belangrijk vindt, maar waarvoor
geen specifieke doelstellingen gelden. In onderstaand schema zijn de
specifieke doelstellingen per thema voor 2019 vastgelegd.

Thema

Materieel onderwerp

Specificatie
Vragen MBO m.b.t. inclusiviteit >7

Diversiteit en inclusiviteit
Verdeling man/vrouw: geen specifieke doelstelling

Professionals en
samenleving
Werven, behouden en
ontwikkelen van talent

Werving en behoud:
•
groei: er zijn geen specifieke wervingsaantallen of een specifiek
verlooppercentage als doelstelling opgesteld.
•
MBO > 7: de resultaten van ons
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek.
Beschikbaarheid <10%
Participatiegraad opleidingen > 80%
Medewerkers uit dienst op verzoek werkgever <4%

Excellente
dienstverlening
Klanten en
innovatie

Milieu en middelen

Innovatie en digitale
transformatie

Impact op milieu
(direct en indirect)

Ordina Promotor Score (OPS) >70
Klantprojecten ‘Ahead of change’, geen specifieke doelstelling qua
aantal. We benoemen minimaal twee voorbeelden in ons jaarverslag.
Omzet uit businessproposities – van 1/3 van de omzet in 2018 naar 2/3
van de omzet in 2022
Meerjarendoelstelling 8% CO2 reductie per fte in periode 2017-20201
2% energie reductie (gas/elektriciteit) per werkplek
2% brandstof reductie per auto

Rendement

Rendementsgroei

Meerjarendoelstelling EBITDA-marge 7%-9% in 2022

Deze doelstelling is overgenomen in het kader van de MJA3-afspraken in Nederland. Ordina hanteert deze doelstelling niet alleen voor Ordina Nederland
maar ook voor Ordina Groep (de laatste wordt in het jaarverslag gerapporteerd).
1
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6. Aanpassingen doelstelling ten opzichte van 2018
Voor 2019 zijn er ten opzichte van vorig jaar enkele wijzigingen in de
doelstellingen doorgevoerd:

•

•

Diversiteit en inclusiviteit

Professionals en samenleving (vorig jaar:
samenleving als apart thema)

In de doelstellingen van 2018 hadden we een pilot ‘Mensen

Tot en met 2018 had Ordina de ‘samenleving’ als apart thema

met afstand tot de arbeidsmarkt’ opgenomen. Deze pilot

met als doelstelling om met alle collega’s 300 tot 500 uur

is uitgevoerd vanaf medio 2018 via een proefproject van

per jaar te besteden aan projecten met een maatschappelijke

Grow2Work. Een tiental dove en slechthorende IT’ers is

bijdrage. Ordina-medewerkers houden zich zowel binnen

hiermee aan een volwaardige baan geholpen. De IT’ers

als buiten werktijd bezig met maatschappelijke projecten

werken eerst een jaar op projectbasis bij Ordina, waarin

en activiteiten. Ze nemen ook, al dan niet gezamenlijk, zelf

ze stage lopen bij een overheidsklant en Ordina zo nodig

uiteenlopende initiatieven om projecten en activiteiten te

opleidingen on-the-job verzorgt. Daarna krijgen ze een

initiëren die zij vanuit hun persoonlijke affiniteit waardevol

baan bij de overheid. De pilot is in 2019 omgezet naar een

vinden en waarvoor zij graag vrije tijd beschikbaar stellen.

reguliere bedrijfsactiviteit. Voor 2019 is geen andere pilot als

In voorkomende situaties stelt Ordina hiervoor ook expliciet

doelstelling opgenomen.

medewerker-uren beschikbaar. Echter vanaf 2019 hanteren
we geen vooraf gesteld aantal uren.

•

Klanten en innovatie

In doelstellingen van 2017 en 2018 was ‘Dienstverlening
met impact’ opgenomen. Onder deze noemer gaven we
voorbeelden in ons jaarverslag van klantprojecten die
een duidelijke impact op de maatschappij hadden. Deze
doelstelling hebben we aangescherpt en plaatsen we
nadrukkelijk in het kader van onze vernieuwde strategie. We
noemen deze daarom ook: klantprojecten ‘Ahead of Change’.
De definitie, doelstelling en wijze van meten is daarop
aangepast.
Het verhogen van de kennis en awareness op het gebied van
security, privacy en integriteit was in 2017 en 2018 een aparte
doelstelling, gemeten in het aantal medewerkers dat een
security-training succesvol afgerond had. Dit is inmiddels
volledig ingebed in het reguliere bedrijfsproces en geen
aparte doelstelling meer.
9

7. Borging en verslaglegging
duurzaamheidsbeleid en certificeringen
Het duurzaamheidsbeleid staat prominent op de agenda van Ordina en
is geborgd bij de Raad van Bestuur.
De vier thema’s (Professionals en samenleving, Klanten

onderdeel van onze governance structuur. We rapporteren

en innovatie, Milieu en middelen en Rendement) kennen

de resultaten van ons duurzaamheidsbeleid in ons

in Nederland elk een thema-eigenaar vanuit de business.

jaarverslag en laten het jaarverslag extern auditen (‘limited

In België worden deze vier thema’s centraal aangestuurd

assurance’) door onze externe account EY.

door één thema-eigenaar. Met elkaar vormen de vijf thema-

Om verder inzichtelijk te maken wat Ordina doet in het

eigenaren samen met een lid van de Raad van Bestuur en de

kader van betrouwbare dienstverlening en maatschappelijk

corporate secretaris de Stuurgroep Duurzaamheid.

verantwoord ondernemen met aandacht voor milieu, kiest
Ordina ervoor om een aantal certificaten te behalen en te

Wij toetsen ons duurzaamheidsbeleid onder andere

behouden. Ook streeft Ordina naar een hoge score in de

aan richtlijnen van de Organisatie voor Economische

benchmarks die op dit gebied gangbaar zijn.

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de verslaglegging
ervan aan richtlijnen van het Global Reporting Initiative

Jaarlijks evalueert de RvB van Ordina of de set aan

(GRI). Beide richtlijnen zijn gekoppeld met de Sustainable

certificaten en verklaringen voldoet aan de wensen en eisen

Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om

vanuit onze stakeholders. Intern dragen we zorg voor een

de link van ons beleid met de breed geaccepteerde SDG’s

optimale stroomlijning van de processen en activiteiten om

inzichtelijk te maken, lichten we de koppeling verder toe in

ervoor te zorgen dat wij aan de verschillende eisen kunnen

bijlage I.

voldoen. In bijlage II staat een verdere toelichting op de
behaalde certificeringen en benchmarks.

Uiteraard is compliance en transparante verslaggeving
op het gebied van duurzaamheid binnen onze organisatie

10

8. Waardecreatie in de keten
Steeds meer organisaties maken de stap naar integrated reporting en
ook Ordina streeft ernaar om elk jaar een stap te zetten op dit gebied.
Dit houdt in dat het jaarverslag méér is dan een jaarlijkse

dan relevant zijn. Deze worden verbonden met de

terugblik op de financiële resultaten. Het is ook een

kernactiviteiten van de organisatie (input, activiteiten,

strategische vooruitblik en geeft de lezer relevante niet-

output) en de strategische doelen die onze organisatie

financiële informatie. Binnen integrated reporting staat

nastreeft.

het begrip ‘waardecreatie’ centraal. Dit gaat over de wijze
waarop en de mate waarin een organisatie waarde creëert

De opzet van het duurzaamheidsbeleid zoals hiervoor

voor haar stakeholders, zowel financieel als niet-financieel.

beschreven is dus zeer nauw verbonden met het proces om

Om waardecreatie inzichtelijk te maken, is het van

tot een waardecreatiemodel te komen, de twee gaan hand in

belang om te kijken wat de stakeholders de belangrijkste

hand. Hieronder staat het waardecreatiemodel voor Ordina.

Ordina-belangen vinden en welke materiële onderwerpen

Over de voortgang en resultaten zullen we in ons jaarverslag
2019 rapporteren.

Visie en Missie
Samen duurzaam innoveren

Ahead of change

Go to market strategie
Businessproposities

Markten

Stakeholders
Aandeelhouders

Medewerkers

Klanten

Levenranciers

Materialiteit (thema’s)
Rendement

•
•
•
•

Klanten
en innovatie

Professionals
en samenleving

Milieu
en middelen

Input

Kernactiviteiten

Output

Vakmanschap
Klentkennis
Menselijk
Financieel

Bedenken, bouwen
en beheren van
technologische
toepassingen.

Omzet in:
Professional Services
Businessproposities

Strategische en
duurzaamheidsdoelen
•
•
•
•

Rendementsverbetering
Groei
Hoogwaardige dienstvelening
Hoge medewerkersbetrokkenheid

•
•
•
•

Inclusiviteit
Duurzame inzetbaarheid
‘Ahead of change’-projecten
Verminderen CO2-footprint

KPI’s
•
•
•
•
•
•

EBITDA-marge
Productiviteit
MBO (totaal / vraag inclusiviteit)
Beschikbaarheid
Participatiegraad opleidingen
% medewerkers uit dienst vz wg

•
•
•
•
•

OPS
Omzet businessproposities
CO2 uitstoot per FTE
Energie per werkplek
CO2 uitstoot

SDG
8. Waardig werken en
economische groei

9. Industrie, innovatie
en infrasctructuur
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13. Klimaatactie

Bijlage I: Toelichting op de verbinding
van de gekozen SDG’s
Toelichting op de verbinding van de gekozen SDG’s aan de strategische
doelen en duurzaamheidsdoelen van Ordina.

SDG

Bevorder
aanhoudende,
inclusieve en
8.
duurzame
Waardig werk en economische
economische
groei, volledige
groei
en productieve
tewerkstelling
en waardig werk
voor iedereen.

9.
Industrie,
innovatie en
infrastructuur

13.
Klimaatactie

Link naar
materialiteitsmatrix

Toelichting
SDG

Bouw
veerkrachtige
infrastructuur,
bevorder
inclusieve en
duurzame
industrialisering
en stimuleer
innovatie

Neem dringend
actie om
klimaatverandering en
haar impact te
bestrijden.

•
•

•

Diversiteit en
inclusiviteit
Werven,
behouden en
ontwikkelen van
talent
Rendementsverbetering

KPI in
duurzaamheidsbeleid
•

Vraag MBO m.b.t.
inclusiviteit > 7

•

Beschikbaarheid
lager dan 10%

•

Uitstroom op
verzoek van
Ordina < 4%

•

Participatiegraad
opleidingen > 80%

•

zie strategische
doelstelling

•

Innovatie bij
onze klanten

•

•

Excellente
dienstverlening

zie strategische
doelstelling

•

•

Innovatie
en digitale
transformatie

‘Ahead of change’
dienstverlening
in jaarverslag
(minimaal 2)

•

Impact op
milieu (direct en
indirect)

•

CO2-reductie per
FTE

•

Energiereductie
per werkplek

•

Brandstof reductie
per auto

Link naar
strategische
doelstelling

Groei in
rendement en
FTE: Ordina wil
organisch groeien
als local for local
partij, hierbij
wil zij met eigen
medewerkers
groeien, die zeer
betrokken en
tevreden zijn over
het werken bij
Ordina

KPI
strategische
doelstelling

•

Medewerkerbetrokkenheid
(MBO)
minimaal 7.0

•

EBITDA-marge
7%-9%

•

Hoogwaardige
dienstverlening
(OPS >70)

Vergroten van
•
omzet uit businessproposities
•

Kwaliteit van leven
•
en de wereld
om ons heen
verbeteren

Omzet uit
business
Proposities (van
1/3 in 2018 naar
2/3 in 2022)

zie
duurzaamheidsdoelstellingen

SDG 16 is komen te vervallen na het opnieuw vaststellen

en opzetten van een goed rechtssysteem. Als Benelux-

van de materialiteitsmatrix. Hoewel Ordina in de Benelux

organisatie ziet Ordina haar rol hierin niet als materieel.

een grote rol wil spelen bij de digitalisering van de overheid
en zo de publieke diensten toegankelijk maakt voor iedere
burger, ziet SDG 16 meer toe op het bestrijden van corruptie
12

Bijlage II: Toelichting op behaalde certificeringen
en benchmarks
CO2-Prestatieladder

De ontwikkeling van zowel de CO2-Prestatieladder als de
ISO-norm is gericht op verdere integratie met de business.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties

Ordina heeft die trend al eerder ingezet, waarmee het

helpt bij het op structurele wijze reduceren van de CO2-

gestructureerd invulling geeft aan de eisen. Wij willen

uitstoot. De ladder is als duurzaamheidsinstrument

daarbij ook een efficiencyslag bereiken op de auditdruk voor

toonaangevend in de Nederlandse markt. Ordina Nederland

de organisatie.

behaalt hierop sinds 2013 voor het zesde jaar op rij niveau
5, het hoogst haalbare niveau. Dat betekent dat Ordina al

Transparantiebenchmark

geruime tijd aantoonbaar werk maakt van het terugdringen

De transparantiebenchmark is een periodiek onderzoek naar

van de CO2-uitstoot, zowel binnen de bedrijfsvoering, in
projecten als in de keten.

de inhoud en kwaliteit van informatie over maatschappelijke

MJA-3

van de grootste in Nederland actieve organisaties.

aspecten van ondernemen in de jaarlijkse verslaggeving
Daarnaast vallen ook bepaalde overheidsinstellingen in de

In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA3) voor

onderzoeksgroep. In totaal gaat het om 512 bedrijven en

de Nederlandse ICT-sector werken bedrijven samen aan

instellingen. De benchmark werd tot en met 2017 jaarlijks

structurele energie-efficiëntie verbetering. Binnen het

verricht, maar vanaf 2018 tweejaarlijks.

MJA-netwerk delen ICT-bedrijven kennis en ervaringen,
bijvoorbeeld op de MJA-bedrijvendag en in MJA3gebruikersgroepen. In het kader van het MJA3-Convenant
streven toonaangevende IT-bedrijven – samen goed voor
80% van het energieverbruik van de sector – naar een
verbetering van hun energie-efficiëntie van 2% per jaar in de
periode 2005 - 2020.

EcoVadis
EcoVadis is een duurzaamheidsratingplatform voor
wereldwijde supply chains. EcoVadis maakt het eenvoudig
voor inkopers om hun leveranciers te beoordelen op
duurzaamheidscriteria. Via een gerichte vragenlijst worden
de maatschappelijke en duurzaamheidsambities van
leveranciers door EcoVadis in kaart gebracht. Ordina België
behaalde sinds 2016 op het Corporate Social Responsibility
supplier assessment van EcoVadis een Gouden award, wat
betekent dat de onderneming bij de top vijf procent van de
IT-deelnemers aan EcoVadis behoort. In 2018 heeft Ordina
Nederland zijn ranking verhoogd van Zilver naar Goud,
waarmee nu heel Ordina deze standaard hanteert.

ISO
Ordina is gecertificeerd voor onder meer ISO 9001:2015 (voor
kwaliteit) en ISO 14001:2015 (voor milieu), ISO 27001:2013
en NEN 7510:2001 (voor beheer) en ISO 27001:2013 (voor
datamigratie).
Bij deze normen speelt ook de context van de organisatie een
belangrijke rol. Zoals: wat zijn belangrijke ontwikkelingen
in de organisatie? Wat speelt er in de branche? Hoe wordt
rekening gehouden met de wensen en eisen van de
stakeholders? Ook de integrale, risicogerichte aanpak krijgt
meer aandacht.
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Bijlage III: Definities
De datacollectie voor het genereren van de resultaten

FTE

van ons duurzaamheidsbeleid is afkomstig uit diverse

Aantal medewerkers uitgedrukt in aantal fulltime-

bronnen, zoals het medewerkersbetrokkenheidonderzoek,

equivalent (40-uur per week), gemeten op basis van

HR-gegevens, de Ordina Promotor Score, de CO2-

roosterdagen ten opzichte van de werkbare dagen in een

Prestatieladder, EcoVadis, ISO 26000 en gegevens op het

periode.

gebied van energie-, water-, papier- en brandstofverbruik.
Inclusiviteit
Hieronder worden de belangrijkste begrippen en metingen

Wordt gemeten aan de hand van een vraag in ons

van de MVO-resultaten genoemd:

Medewerker BetrokkenheidOnderzoek (MBO) dat twee keer
per jaar uitgevoerd wordt. De score op deze vragen is op een

Beschikbaarheid

schaal van 1 tot 10 (1 = helemaal mee oneens | 10 = helemaal

Het deel van de normuren van een directe medewerker dat

mee eens).

niet besteed is aan een klant, project, verlof, opleiding of
ziekte. De KPI betreft de gemiddelde beschikbaarheid over

Medewerker Betrokkenheid Onderzoek (MBO)

heel 2019.

Twee keer per jaar meet Ordina de
medewerkerbetrokkenheid om inzicht te krijgen in wat er

CO2-footprint

speelt binnen Ordina. Zo kunnen we gericht werken aan

Hoeveelheid emissie uitgedrukt in tonnen CO2. Deze

verbeterpunten en het werkklimaat voor alle medewerkers

emissies vallen onder scope 1, 2 en 3-emissies, zoals

verder verbeteren. Op basis van een vragenlijst kunnen

gedefinieerd in het handboek CO2-Prestatieladder 3.0 van de

medewerkers, anoniem, hun mening geven.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
(SKAO) d.d. 10-06-2015. Ook de door Ordina gehanteerde

Ordina Promotor Score (OPS)

conversiefactoren zijn afkomstig uit dit handboek en online

Met behulp van de OPS wordt de klanttevredenheid

te vinden op: www.co2emissiefactoren.nl.

gemeten. De OPS is onderdeel van het Service Excellence
Programma om de perceptie, tevredenheid en

De ontwikkeling van zowel de CO2-Prestatieladder als de

verwachtingen van onze klanten over onze dienstverlening

ISO-norm is gericht op verdere integratie met de business.

objectief in kaart te brengen. De grootste klanten voor

Ordina heeft die trend al eerder ingezet, waarmee het

zowel Nederland als België worden uitgenodigd voor het

gestructureerd invulling geeft aan de eisen. Wij willen

onderzoek. Daar wordt de OPS gemeten door de vraag te

daarbij ook een efficiencyslag bereiken op de auditdruk voor

stellen: ‘Wanneer iemand op zoek is naar een partner voor

de organisatie.

zijn/haar dienstverlening; Hoe zou u Ordina als partner
aanbevelen?’. Ordina berekent de score als het verschil

Klantprojecten ‘Ahead of change’

tussen het percentage ‘Uitstekend’ en ‘Goed’ (Promotors) en

Dit betreft dienstverlening door Ordina die nadrukkelijk

‘Onvoldoende’ en ‘slecht’ (Criticasters). De OPS zelf wordt

uiting geeft aan onze nieuwe strategie met als pay-off ‘Ahead

uitgedrukt in een absoluut getal tussen -100 en +100.

of change’.
Participatiegraad
Directe medewerker/professional

De KPI betreft het percentage van de op peildatum (31

Medewerker die declarabele uren kan maken voor klanten

december 2019) in dienst zijnde directe medewerkers die een

en geen fulltime staf of managementrol heeft.

opleiding gevolgd hebben.

Energiereductie per werkplek voor elektra

Uitstroom op verzoek werkgever

Het elektraverbruik (in kWh) per werkplek (zie hieronder)

De KPI betreft de uitstroom van directe medewerkers op

binnen de panden die Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd

verzoek van Ordina.

wordt voor eventuele onderhuur.
Werkplekken
Energiereductie per werkplek voor gas

Het aantal werkplekken (in hoogte instelbaar bureau met

Het gasverbruik (in m3) per werkplek (zie hieronder) binnen

stoel), gemeten op basis van actuele tekeningen van de

de panden die Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd wordt

panden die Ordina huurt.

voor eventuele onderhuur.
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Contactinformatie
Voor vragen over het duurzaamheidsbeleid van Ordina
neem contact op met:
Johan Kamp
Programmamanager Duurzaamheid
Tel: +31 (0)30-6637315
E-mail: johan.kamp@ordina.nl

Ordina.nl

