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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waardecreatie voor de lange termijn in de gehele keten
Duurzaam ondernemen zit in het hart van Ordina: het
bepaalt hoe we zaken doen en omgaan met onze stakeholders.
We hanteren een brede definitie van duurzaamheid: het
betekent dat zoveel mogelijk waarde wordt toegevoegd
voor alle stakeholders. Of het nu gaat om onze eigen
bedrijfsactiviteiten of elders in de waardeketen. Dat betekent
dat we ons inzetten om onze prestaties te verbeteren
in gebieden waar we als bedrijf een significante sociale
of milieu-impact hebben.

antwoord
“ITopbiedt
grote
maatschappelijke
vraagstukken.

”

Aanscherping!ambities
Omdat we continu willen verbeteren hebben we in
2019 onze ambities op het gebied van duurzaamheid
verder aangescherpt. Daardoor zijn deze nog beter
toegespitst op onze kernactiviteiten en onze visie
Ahead of change. Ook zijn deze herijkt met onze
voornaamste stakeholders en vastgelegd in ons plan
Duurzaamheidsbeleid 2019. Dit plan richt zich op
uitgangspunten voor de middellange termijn en
concrete doelen voor 2019 die gekoppeld zijn aan
onze strategische doelen en zo waarde op de lange
termijn creëren. Ons duurzaamheidsplan krijgt vanaf
2019 jaarlijks een update.
Ivar Reukers
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Relevant
IT vormt de sleutel voor het oplossen van nieuwe,
cruciale uitdagingen waar bedrijven, organisaties
en de samenleving voor staan. En daarmee werkt
Ordina in relevante domeinen. Tegelijkertijd biedt IT
antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken,
zoals een efficiënte overheid, betaalbare zorg en
een schoner milieu. Voorwaarde is wel dat het gaat
om goedwerkende en duurzame oplossingen die
waarde creëren voor de langere termijn. Elke dag
helpen onze IT-professionals die oplossingen te
realiseren. Zij doen dat bij overheden, instellingen en
bedrijven die met hun producten en diensten veelal
een cruciale rol spelen in de maatschappij. Dankzij
digitalisering presteren deze klanten beter en blijven
zij relevant in een wereld die steeds sneller verandert.
Daarbij helpen wij onze klanten de verandering
voor te blijven, zodat ze ook voorbereid zijn op de
uitdagingen die de toekomst gaat brengen. Deze
belofte is en blijft verankerd in de drie kernwoorden
van onze missie: ‘Samen duurzaam innoveren'.

In!nauwe!dialoog
We brengen het thema duurzaamheid frequent
onder de aandacht bij onze verschillende
stakeholdergroepen. Onze professionals, klanten,
leveranciers en aandeelhouders hebben een
waardevolle inbreng bij het vormgeven van ons
duurzaamheidsbeleid. Leden van de stuurgroep
duurzaamheid zijn continu in dialoog met deze vier
in- en externe stakeholdergroepen.

Materialiteitsmatrix
In 2019 hebben we opnieuw naar de
materialiteitsmatrix gekeken. Aan de hand van
deze matrix laten we zien wat onze impact op de
samenleving is. We vroegen onze stakeholders waar
zij de meeste toegevoegde waarde van Ordina zien
en welke thema’s zij voor Ordina het meest relevant
vinden bij het verder optimaliseren van onze waarde
voor de maatschappij. De toetsing vond plaats via
afzonderlijke gesprekken met de betrokkenen zelf
of met hun accountmanagers binnen het bedrijf. Er
is hiervoor in 2019 geen afzonderlijke bijeenkomst
georganiseerd.
De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in
een materialiteitsmatrix die is opgesteld conform de
Global Reporting Index (GRI) standaard. Deze matrix
is opgesteld door de Stuurgroep Duurzaamheid en
gevalideerd door onze Raad van Bestuur. Het werken
aan het ene thema kan de uitkomst van het andere
in een minder gewenste richting beïnvloeden. Dat
levert dan een dilemma op, dat weer vraagt om een
duidelijke keuze.

digitalisering
“Dankzij
presteren deze klanten
beter en blijven zij
relevant in een wereld
die steeds sneller
verandert.

”

Thessa Lammerink
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Duurzaamheidsthema's

Materialiteitsmatrix

'!! Werven"!behouden!en!

Hoog

!
&

(!! Innovatie!en!digitale!
!

%

*!! Rendementsgroei

#

+!! Diversiteit!en!inclusiviteit

!

voor

,!! Impact!op!millieu!
"

stakeholders

transformatie

)!! Excellente!dienstverlening

$

Relevantie

ontwikkelen!van!talent

!

#direct!en!indirect$

Op basis van de materiële onderwerpen uit
de materialiteitsmatrix zijn vier thema’s
geformuleerd, die de kern vormen van het
duurzaamheidsbeleid van Ordina:

A" Professionals!en!samenleving"!
Van materieel belang binnen dit thema zijn de
onderwerpen ‘diversiteit en inclusiviteit’ en
‘werven, behouden en ontwikkelen van talent.’

B" Klanten!en!innovatie"!
Binnen dit thema zijn de onderwerpen ‘excellente
dienstverlening’ en ‘innovatie en digitale
transformatie.’ van belang.

C"Milieu!en!middelen"!

Laag
Laag

Invloed van Ordina

Hoog

Binnen dit thema is het onderwerp ‘impact op
milieu' (direct en indirect) van materieel belang.

D" Rendement"!
Van materieel belang binnen dit thema is het
onderwerp ‘rendementsgroei'.
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A"

Professionals!en!samenleving

Onze professionals vormen de sleutel tot ons succes.
Alleen wanneer zij hun vak goed verstaan, is Ordina
maatschappelijk relevant en stellen we onze klanten
in staat om ook zelf maatschappelijk relevant te
zijn. Het is daarom voor ons van belang om de juiste
professionals te werven en te behouden. Dat doen
we door voldoende te investeren in de ontwikkeling,
opleiding en vitaliteit van onze medewerkers en door
ons streven bij de beste 25% werkgevers van onze
sector te behoren. Een hoge waarderingsscore in ons
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek door middel
van een Pulse-meting is een belangrijke aanwijzing
voor ons succes op dit vlak. Dit heeft een positief
effect op het behoud van professionals en onze
aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Zie voor
meer informatie hierover het hoofdstuk Onze mensen
op pagina 49.

Diversiteit!en!inclusiviteit
Ordina wil een inclusieve organisatie zijn waar
ruimte is voor verschillen in de brede zin van het
woord. Binnen Ordina is daarvoor ook een flink
aantal communities actief, zoals te lezen op pagina
52 in het hoofdstuk Onze mensen. Ze zorgen voor
kennisuitwisseling, verbinding en bieden een
ontmoetingsplek voor gelijkgezinden.
We meten ons inclusieve karakter via scores die onze
professionals ons geven in de Pulse-meting. De vraag
of er binnen Ordina afwijkende meningen mogen
worden gegeven is op groepsniveau beoordeeld
met een 7,3 (2018: 7,3). Daarmee is ons doel om
hierop een gemiddelde van minimaal 7 te scoren, in
2019 opnieuw behaald. Verder streven we naar een
evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen,
zowel in de totale populatie als in het management,
zonder ons wat dit betreft op streefcijfers vast te
leggen.

Verhouding man/vrouw totaal

Verdeling man/vrouw

In %

over managementfuncties
In %

!"%

!"%

&"%

&"%
!"#$%

&!%

'"%

&"%
!"#$%

!"#$

Man

Man

Vrouw%

Vrouw%

Binnen de IT-sector zijn mannen nog steeds
oververtegenwoordigd, maar het aandeel vrouwen
neemt geleidelijk toe. Met een aandeel van 20%
vrouwen in IT-functies scoort Ordina hoger dan
het landelijk gemiddelde (16%). Ordina heeft ook
in 2019 meegedaan aan Girlsday, een initiatief om
de participatie van vrouwen en meisjes in de IT
te bevorderen. En we werkten ook in 2019 weer
belangeloos samen in Devoxx4Kids dat kinderen van
9 tot 14 jaar inspireert om te gaan programmeren.
Zo’n honderd kinderen volgden verschillende
workshops, afgestemd op hun belevingswereld
en leeftijd. Onze software developers lieten
spelenderwijs zien hoe je websites, games en apps
kunt maken. Ook heeft Women@ordina, een actief
vrouwennetwerk binnen Ordina, in 2019 weer een
aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
Als inclusieve organisatie zetten we graag mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.

()%

!"#$

De Participatiewet stimuleert dit en regelt extra
ondersteuning. In het sociaal akkoord tussen
kabinet en werkgevers is afgesproken dat overheid
en markt samen 125.000 extra banen gaan creëren
voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doel
moet in 2026 behaald zijn. Ordina heeft meegedaan
aan pilots op dit terrein en zou meer willen doen. Op
deze manier hoopt Ordina ook een social return on
investment (SROI) te bereiken. Als IT-dienstverlener
blijft Ordina echter afhankelijk van de medewerking
van opdrachtgevers op dit vlak.

Werven#!behouden!en!ontwikkelen!van!talent
Ordina streeft naar een duurzame inzetbaarheid van
de medewerkers. We willen beschikken over vitale
medewerkers die met hun kennis en kunde goed
aansluiten op de vraag van onze opdrachtgevers.
Via het werven, behouden en ontwikkelen van talent
kunnen we dit doel ook bereiken. We toetsen dit aan
vijf criteria:
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1. De groei in het gemiddeld aantal medewerkers. In
2019 is een groei gerealiseerd van gemiddeld 31 fte.
2. Het gemiddelde oordeel van onze mensen in de
Pulse-meting. Deze is met een score van 7,1 in 2019
gelijk aan dat in 2018 (7,1).
3. De hoogte van beschikbaarheid. De beschikbaarheid was in 2019 9,8%, dat is een lichte stijging ten
opzichte van 2018 (9,4%).
4. Het aantal Ordina-medewerkers dat ultimo 2019
heeft deelgenomen aan minimaal één opleiding.
Dit percentage bedroeg 84%, in 2018 was dit 89%.
5. De uitstroom van directe medewerkers op verzoek
van Ordina mag jaarlijks niet meer dan 4% bedragen. In 2019 was dat 2,6% (2018: 3,1%).

B"

Klanten!en!innovatie

Onze klanten mogen rekenen op IT-oplossingen die
hen echt verder helpen. Duurzame IT-oplossingen
die waarde creëren voor de lange termijn. Die tot
stand komen zonder verspilling van middelen of
menskracht, doen waarvoor ze bedoeld zijn en
lang meegaan. Dit realiseren we mede dankzij een
agile manier van werken met intrinsieke aandacht
voor security- en privacyaspecten. Via onze High
performance teams zetten we beproefde oplossingen
en innovaties uit de volle breedte van ons bedrijf in.
Met onze vijf businessproposities zijn we aangesloten
op belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt.
Zo versnellen we de bedrijfsprocessen bij onze
klanten en helpen we ze de verandering voor te zijn.
Daarbij nemen we de volle verantwoordelijkheid voor
de opdrachten die we uitvoeren. De tevredenheid
hierover meten we via klanttevredenheidscores.

Excellente!dienstverlening!
In hoeverre klanten onze dienstverlening waarderen,
meten we met de Ordina Promotor Score (OPS).
Daarbij streven wij naar een OPS van tenminste
70,0. Deze hebben we in 2019 behaald met een score

Energieverbruik elektra per werkplek

Energieverbruik gas per werkplek
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Gas%per%werkplek

Elektra%-%CO2%per%werkplek%

Gas%-%CO!%per%werkplek%

van 72,4 (2018: 71,4). In 2019 bedroeg de score in
Nederland 62,0 en in België/Luxemburg 88,9 (2018:
69,8 en 72,7).

Innovatie!en!digitale!transformatie!
In het kader van Ordina 2022 hebben we onze
dienstverlening via businessproposities zo ingericht
dat klanten via onze dienstverlening maximaal
digitaal kunnen accelereren en de verandering
voor kunnen zijn. Die impact moet blijken uit de
projecten die we bij onze klanten verrichten en
waarvan we er ter illustratie twee in dit jaarverslag
benoemen. Zo heeft een High performance team
van Ordina Nederland de Rabobank geholpen de
fraudedetectie in eigen beheer te gaan nemen, zoals
te lezen valt op pagina 25. En Ordina België heeft
voor autobedrijf D’Ieteren een e-commerceplatform
gebouwd waardoor de autoverkoop via het web is
versoepeld en versneld, zoals te lezen op pagina
28. Uiteindelijk willen we dat de impact ook uit de
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#$)#
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omzet blijkt. Zo willen we dat de omzet die we via
onze businessproposities realiseren fors toeneemt
naar 65% van de omzet in 2022. In 2019 bedroeg dit
aandeel 32%.

C"

Milieu!en!middelen

Onze mobiliteit is speerpunt binnen onze directe
milieuaanpak. Maar liefst 95% van onze eigen CO²footprint wordt gevormd door onze professionals
die veel van en naar klanten onderweg zijn. In 2019
reden er circa tweeduizend leaseauto’s voor dit doel,
waarvan circa 1.200 in Nederland en circa 850 in
België en Luxemburg. Hiervan waren 205 auto’s per
ultimo 2019 volledig elektrisch (ultimo 2018: 27).
Het verlagen van het brandstofgebruik door ons
totale wagenpark levert een belangrijke bijdrage
aan een duurzamere bedrijfsvoering. Het gas- en
elektriciteitsgebruik in onze kantoren bepaalt de
resterende 5%. Uiteraard streven we ernaar ook dat
zoveel mogelijk terug te dringen. Ten slotte realiseren
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Brandstof en CO2 uitstoot per auto

CO2 uitstoot (in totaal en per FTE)

In liters/in ton CO2

In ton CO2
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we via onze dienstverlening een vermindering van de
CO²-uitstoot bij onze klanten. Die indirecte besparing
is in potentie vele malen groter dan die via onze
bedrijfsprocessen.

Mobiliteit
Wij stimuleren dat onze professionals alternatief
vervoer nemen en ‘slimmer’ vanuit welke locatie
dan ook gaan werken en vergaderen, gebruikmakend
van de nodige technologische ondersteuning. Zo
kunnen onze medewerkers in Nederland overstappen
op volledig elektrische auto’s. Daarvoor geven we
een vergoeding en stellen we laadpalen thuis ter
beschikking. Om het nog aantrekkelijker te maken
laten we onze professionals binnen zekere grenzen
vrij in het kiezen van een elektrische auto. Het
merkenbeleid is op dit type voertuig bijvoorbeeld
niet van toepassing. Deze maatregelen hebben tot
een mooi resultaat geleid, namelijk een stijging van
27 naar 205 volledig elektrische auto’s. Hiermee is

!"#)

*#$"

!"#(

eind 2019 circa 18% van ons wagenpark in Nederland
volledig elektrisch.

CO2-footprint!
Ordina wil in de periode 2017-2020 8% CO²-reductie
bereiken per fte. In 2019 is een reductie gerealiseerd
van -0,3%. Deze beperkte reductie heeft te maken
met de opening van nieuwe kantoorlocaties in
Lummen en Gent in België en het daaruit volgende
hogere gas- en elektragebruik. Over de periode
2017-2019 heeft Ordina inmiddels wel een CO²reductie per fte gerealiseerd van -9,8% en daarmee de
meerjarendoelstelling bereikt.
De beoogde energiereductie van gas per werkplek
van -2% per jaar is in 2019 niet gehaald, het verbruik
van gas per werkplek is met 30,5% toegenomen. Zo
wordt het nieuwe pand in België door middel van gas
verwarmd en is sprake van een hoger gasgebruik in
Nederland.

Er is in 2019 wel sprake van een elektrareductie per
werkplek van -2,2%, waarmee de doelstelling van -2%
elektrareductie per werkplek is behaald. Ondanks
de twee nieuwe kantoorlocaties in België is deze
doelstelling wel behaald, omdat in Nederland het
elektraverbruik afgenomen is. Wel is de CO2-uitstoot
van elektra per werkplek toegenomen omdat er meer
gebruik is gemaakt van grijze stroom in België.
De doelstelling van -2% brandstofreductie, in liters
per auto, is in 2019 niet behaald. Er was een toename
van +1,7% per auto, de CO²-uitstoot per auto is echter
niet toegenomen. Hierbij is van belang dat deze
meting specifiek gedaan wordt op brandstofauto’s
en de volledig elektrische auto’s buiten beschouwing
worden gelaten. Binnen het totaal aantal
brandstofauto’s is het aandeel benzineauto’s gestegen
ten opzichte van het aantal dieselauto’s. Hierdoor
wordt de toename van het aantal liters veroorzaakt,
maar is de CO²-uitstoot niet gestegen. Benzineauto’s
verbruiken namelijk over het algemeen meer
brandstof dan dieselauto’s, maar stoten minder
CO² uit.

D"

Rendement

Het rendement van Ordina is als thema toegevoegd
omdat rendementsgroei van belang is voor de
toekomstvastheid en continuïteit van ons bedrijf.
Wij streven naar een EBITDA marge van 10-12%
procent in 2022 om de continuïteit van de organisatie
te borgen. Afgelopen jaren is dit niveau niet
gehaald, wat reden was voor de stakeholders om dit
onderwerp te duiden als van materieel belang. De
rendementsdoelstelling en het behaalde resultaat
in 2019 wordt nader toegelicht in de hoofstukken
Strategie en Financiële resultaten.

61

Jaarverslag 2019 – Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Doelen en resultaten in één
overzicht
In ons duurzaamheidsplan zijn zowel
jaardoelstellingen voor 2019 vastgelegd als ook
meerjarendoelstellingen. Ten slotte vinden we enkele
materiële onderwerpen van belang zonder daarvoor
specifieke doelen vast te leggen. Onderstaand schema
geeft dit in een oogopslag weer.

Thema

Materieel belang

Doel

Resultaat 2019

Professionals en samenleving

Diversiteit en inclusiviteit

Pulse-meting m.b.t. inclusiviteit: >7

7,3

Verdeling man/vrouw: geen specifieke doelstelling

80/20

Werving en behoud:

Gem # medewerkers (fte):

• Groei: geen specifiek wervings- of verloopdoel

+31

• Medewerkerbetrokkenheid als geheel: > 7

7,1

Beschikbaarheid: < 10%

9,8%

Participatiegraad opleidingen: > 80%

84%

Medewerkers uit dienst op verzoek Ordina: < 4%

2,6%

Ordina Promotor Score (OPS): > 70

72,4

Innovatie en

Minimaal twee voorbeelden van klantprojecten met

case 1: HP-team Fraude

digitale transformatie

‘Ahead of change’-impact in Ordina Jaarverslag

Rabobank

Werven, behouden en ontwikkelen van talent

Klanten en innovatie

Excellente
dienstverlening

case 2: D’Ieteren
E-commerce-platform

Milieu en middelen

Impact op milieu
(direct en indirect)

Omzet uit businessproposities naar 65% van de omzet in 2022

32%

Meerjarendoelstelling 8% CO²-reductie per fte

2019: -0,3%

in periode 2017-2020

2017-2019: -9,8%

2% energiereductie (gas/elektriciteit) per werkplek

Gas +30,5%
Elektra -2,2%

Rendement

Rendementsgroei

2% brandstof reductie per auto

+1,7%

Meerjarendoelstelling EBITDA marge 10%-12% in 2022

9,9%
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Wijzigingen!van!de!doelstellingen!ten!
opzichte!van!&'()

Borging duurzaamheidsbeleid

Om continu te blijven verbeteren hebben we enkele
wijzigingen in de doelstellingen aangebracht ten
opzichte van 2018 waarbij vier elementen nu geen
apart doel meer zijn:
• Op het gebied van ‘Diversiteit en inclusiviteit’ was
in 2018 nog sprake van een doel om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt via een pilot een baan
te bezorgen. Een tiental IT’ers uit de doelgroep
heeft hiermee ook een volwaardige baan gekregen.
De pilot heeft in 2019 geen gevolg gekregen.
• In 2018 was ‘Dienstverlening met impact’
opgenomen met als bewijsvoering enkele
voorbeelden in het jaarverslag van klantprojecten
met een duidelijke impact op de maatschappij.
Dat doel is aangescherpt en nadrukkelijk in het
kader van onze vernieuwde strategie geplaatst. De
voorbeelden die in dit jaarverslag zijn opgenomen
betreffen dan ook uitsluitend ‘Ahead of changeprojecten’. 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 nog een aparte doelstelling, gemeten
naar het aantal medewerkers dat trainingen op
dit vlak succesvol had afgerond. Dit is inmiddels
ingebed in de reguliere bedrijfsprocessen en geen
apart doel meer.
• Tot en met 2018 had Ordina de ‘samenleving’ als
apart thema benoemd met als doelstelling om met
alle collega’s 300 tot 500 uur per jaar te besteden
aan projecten met een maatschappelijke bijdrage.
Ordina-medewerkers houden zich zowel binnen
als buiten werktijd bezig met veel verschillende
maatschappelijke activiteiten. In voorkomende
gevallen stelt Ordina hiervoor ook expliciet
medewerker uren beschikbaar. Vanaf 2019
hanteren we hiervoor geen vooraf gesteld
aantal uren.

Het duurzaamheidsbeleid staat prominent op
de agenda van Ordina en is geborgd bij de Raad
van Bestuur. De vier kernthema’s Professionals
en samenleving, Klanten en innovatie, Milieu en
middelen, Rendement kennen in Nederland elk
een thema-eigenaar vanuit de business. In België
worden deze vier thema’s centraal aangestuurd door
één thema-eigenaar. De resultaten komen samen
in compliance, verslaglegging en certificering,
waarvoor de thema-eigenaren dan ook gezamenlijk
de verantwoordelijkheid nemen. Met elkaar vormen
de vijf thema-eigenaren samen met een lid van
de Raad van Bestuur en de corporate secretaris de
Stuurgroep Duurzaamheid. De stuurgroep benoemt
projectleiders voor diverse initiatieven en een
programmamanager om de samenhang tussen de
diverse activiteiten te bewaken. De stuurgroep ziet
toe op de uitvoering van het beleid en bewaakt de
voortgang.

Compliance, verslaglegging
en certificering
Compliance en transparante verslaglegging op het
gebied van duurzaamheid zijn onderdeel van onze
governance-structuur. We rapporteren de resultaten
van ons duurzaamheidsbeleid in ons jaarverslag
en laten het jaarverslag voorzien van een limited
assurance verklaring door onze externe accountant.
Wij kiezen ervoor ons te laten certificeren op
duurzaamheidsaspecten en daarbij de hoogste scores
te behalen die op dit gebied gangbaar zijn. Jaarlijks
evalueert onze Raad van Bestuur of de set aan
certificaten en verklaringen voldoet aan de wensen en
eisen vanuit onze stakeholders. Intern stroomlijnen

we onze processen en activiteiten, zodat we aan de
verschillende eisen kunnen voldoen. Zie pagina 13
van ons Duurzaamheidsbeleid 2019 op de Ordinawebsite voor een toelichting hierop.

CO*-Prestatieladder

De CO²-Prestatieladder is een instrument dat
organisaties helpt bij het op structurele wijze
reduceren van de CO²-uitstoot. De ladder is als
duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de
Nederlandse markt. Ordina Nederland behaalt hierop
sinds 2013 voor het zevende jaar op rij niveau 5, het
hoogst haalbare niveau. Dat betekent dat we geruime
tijd aantoonbaar werk maken van het terugdringen
van de CO²-uitstoot, zowel binnen de bedrijfsvoering,
als in de keten.

MJA-+
In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA3) voor de Nederlandse IT-sector werken bedrijven
samen aan structurele energie-efficiëntieverbetering.
Binnen het MJA-netwerk delen IT-bedrijven kennis
en ervaringen, bijvoorbeeld op de MJA-bedrijvendag
en in MJA-3-gebruikersgroepen. In het kader van
het MJA-3-Convenant streven toonaangevende
IT-bedrijven -samen goed voor tachtig procent
van het energiegebruik van de sector - naar een
verbetering van hun energie-efficiëntie van 2% per
jaar in de periode 2005-2020. Aangezien verlenging
van de afspraken na 2020 niet in het verschiet ligt,
gaat Ordina CO²-footprint reductiedoelstellingen
voor de periodes tot en met 2025 en tot en met 2030
vaststellen.

EcoVadis
EcoVadis is een duurzaamheidsratingplatform
voor wereldwijde supply chains. EcoVadis maakt
het eenvoudig voor inkopers om hun leveranciers
te beoordelen op duurzaamheidscriteria. Via
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een gerichte vragenlijst brengt EcoVadis de
maatschappelijke en duurzaamheidsambities van
leveranciers in kaart. Ordina België behaalde sinds
2016 de Gouden award waarmee het behoort bij de
top vijf procent van middelgrote IT-bedrijven die
deelnemen aan EcoVadis. In 2019 behaalde Ordina
Nederland de Zilveren award, in 2018 was dit goud.
Hiermee behoort het nog steeds bij de top zeven
procent grote IT-bedrijven die deelnemen aan
EcoVadis. De aanscherping van een aantal criteria
maakte dat we in Nederland helaas net niet meer
voldeden aan een gouden status. Uiteraard zullen
we onderzoeken of we hier in 2020 weer aan kunnen
voldoen.

ISO
Wij zijn 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. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijke
ontwikkelingen in de organisatie? Wat speelt er in
de branche? Hoe wordt rekening gehouden met de
wensen en eisen van stakeholders? Ook de integrale,
risicogerichte aanpak krijgt meer aandacht. De
ontwikkeling van zowel de CO²-Prestatieladder als
de ISO-norm is gericht op verdere integratie met de
business. Ordina heeft die trend al eerder ingezet,
waarmee het gestructureerd invulling geeft aan
de eisen. We willen daarbij ook een efficiencyslag
bereiken op de auditdruk voor de organisatie.

Transparantiebenchmark
De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijks
onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van de
informatie over maatschappelijke aspecten van
ondernemen in de jaarverslaggeving van de grootste
in Nederland actieve organisaties. In totaal gaat het

om meer dan vijfhonderd bedrijven en instellingen.
Ordina werd in 2019 geplaatst op de 6de plek van
de bedrijven in de dienstverleningssector (2018:
4de plek) en op de 61ste plek (2018: 43ste plek) van
alle bedrijven en instellingen in Nederland. Ordina
is hiermee de hoogstgeplaatste IT-dienstverlener.
De criteria van de transparantiebenchmark van
2019 zijn geactualiseerd, met meer aandacht voor
ketentransparantie en de Sustainable Development
Goals. Overal is zichtbaar dat de behaalde
scores significant lager zijn dan de voorgaande
Transparantiebenchmark.

Dilemma’s
Laadpaalstress!of!veel!hogere!kosten?
Met de toename van het aantal elektrische
auto’s blijkt ook de stress voor onze
medewerkers toe te nemen. Als berijder
van een volledig elektrische auto moet
hij of zij immers voortdurend alert zijn of
de actieradius nog wel toereikend is, of er
mogelijkheden zijn om bij te laden en de
ergernis over het onbewust ‘laadpaalkleven’
door anderen. Wij kunnen hier iets aan doen
door meer laadplekken te creëren, zowel
in de eigen woonomgeving als in de buurt
van de werkplek. Het creëren van laadpalen
vraagt echter een forse investering en bij de
kantoren zit er een limiet op in verband met
de stroomvoorziening. Er zijn dan nog wel
publieke laadplekken en snellaadplekken
langs de snelweg, maar de kosten daarvan
zijn tot een factor 5 hoger. Voor het
laadpaalkleven zijn diverse oplossingen,
zoals apps die aangeven wanneer de accu
van een auto volgeladen is. Maar ook het

slim inrichten van laadplekken en het actief
vrijgeven van een laadpaal vermindert het
laadpaalkleven.

Thuiswerken!versus!het!belang!van!
teamwork
Door thuiswerken te stimuleren kunnen
we onze mobiliteit flink verminderen
en daardoor ook minder CO² uitstoten.
Tegelijkertijd zien we de ontwikkeling
dat onze medewerkers steeds vaker in
High performance teams samenwerken
op locatie om onze klanten een excellente
dienstverlening te bieden. Intensieve
samenwerking tussen onze collega’s
en met onze klanten vraagt om veel
contactmomenten. Hierdoor vormt deze
manier van samenwerking ook een risico
voor onze toekomstige klimaatdoelen.
Wanneer we onze CO²-footprint verder willen
verkleinen, zullen we in dit spanningsveld
tussen het verminderen van mobiliteit en
intensief samenwerken een balans moeten
vinden.

