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Ordina is gecertificeerd als Top Employer voor 2020 vanwege haar uitstekende HR-beleid. Ordina
is geselecteerd op basis van een goede score op arbeidsvoorwaarden, training & ontwikkeling,
carrièremogelijkheden, cultuurmanagement en innovatie. Met de certificering laat Ordina zien dat
zij investeert in haar medewerkers en in een aantrekkelijke, inclusieve bedrijfscultuur.
Mooie erkenning
Wendy Aendekerk, directeur HR, over de certificering: “Ik ben heel trots dat we voor 2020 Top
Employer zijn. Het is een mooie erkenning van ons goede werkgeverschap en een bevestiging dat
onze HR-strategie positief onderscheidend is. We vinden het belangrijk dat Ordina een bedrijf is
waar onze medewerkers met trots en passie voor werken. We investeren daarom actief in een
cultuur waarin ontwikkeling, leren, communities en sociale activiteiten centraal staan. Met onze
loopbaanpaden vanuit ‘Ordina 2022’ bieden we onze medewerkers en leiders alle kansen om in
zichzelf te investeren.”
Toelatingscriteria
Het Top Employers Institute doet internationaal onderzoek naar HR-beleid en
arbeidsomstandigheden. De certificering wordt alleen toegekend als het onderzochte bedrijf aan
bepaalde toelatingscriteria voldoet. Certificering gebeurt op basis van het HR Best Practise Survey
dat kijkt naar meer dan 600 HR best practices verdeeld over 10 HR-onderwerpen.
Over Ordina
Ordina is de grootste, lokale IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij
richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: financiële
dienstverlening, industrie, overheid en zorg. Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren
van technologische toepassingen. Ordina helpt haar klanten de uitdagingen en veranderingen in
hun business voor te zijn.
Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein. Daarnaast hebben we diverse
regiokantoren in de Benelux. De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). Meer
informatie is beschikbaar op www.ordina.nl.
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