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Ordina!Expert!Night

2019 – wat een jaar!

Organisaties moeten slim inspelen op steeds sneller
wijzigende klanten- en medewerkersverwachtingen
en moeten tegelijkertijd hun cost-to-serve en IT-kosten
onder controle houden. Maar wat is de beste, meest
schaalbare manier om te innoveren? RPA-projecten
hebben een onbetwistbare snelheid, maar is
de oplossing even duurzaam als microservices?

Kofax!Excellence-Award
Ordina timmert met
Robotic Process Automation
(RPA) flink aan de weg.
Zo wint Ordina tijdens de
Kofax Partner Summit in
Los Angeles de Kofax
Partner Excellence Award
2019 voor RPA Partner
of the year.

Tijdens 'The Battle: Robotic Process Automation
vs Microservices' gingen twee experts het debat aan.
Ze verdedigen elk hun eigen kamp, beantwoorden en
weerleggen elkaars én uw vragen.
Een boeiend en hevig gevecht!

08.04.2019

06.05.2019

14, 15, 17.01.2019

01.05.2019

College!Tour

Nieuwe!
arbeidsmarktcampagne

Ordina 2022 is de nieuwe
strategie van Ordina.
Tijdens de Ordina
College Tour begin 2019
geven CEO Jo Maes en
CFO Annemieke den Otter
uitleg over de nieuwe
koers voor de Ordinamedewerkers.

Ordina is continu
op zoek naar nieuwe
medewerkers. Met
‘Stay ahead of change.
Start at Ordina’ gaat
in het voorjaar in
Nederland een nieuwe
wervingscampagne
van start.
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Techorama

Partnership!MarkLogic

Techorama is een jaarlijkse
internationale technologieconferentie
in Antwerpen met ongeveer 1700
aanwezigen. Onze Ordina NCoreexpert gaf een presentatie over de
veranderingen die AI zal brengen en hoe
ontwikkelaars hiermee moeten omgaan.
Zijn punt: je hoeft geen wiskundewizard
te zijn, of masterdiploma te hebben
om als developer aan de slag te gaan
met Machine Learning. Hij gaf ook
advies over het kiezen van de juiste
technologieën om in te investeren.

Ordina en MarkLogic
gaan samenwerken om
de data-integratie van
organisaties te verbeteren.
Ordina helpt organisaties
in de transitie naar een
intelligente datagedreven
organisatie, waarbij security,
privacy en het op orde
brengen van de gehele
informatiehuishouding
centraal staan.

21.05.2019

27.06.2019
18.06.2019

19.06.2019

Aanbesteding!VNG

Code!&!Comedy

Ordina wint de aanbesteding
GGI-veilig van Vereniging
Nederlandse Gemeenten.
Met GGI-Veilig verhogen
gemeenten hun digitale
weerbaarheid en maken
ze hun IT-infrastructuur
veiliger. GGI-Veilig
bestaat uit een reeks
producten en diensten voor
informatiebeveiliging, zoals
netwerkmonitoring
en beveiligingsproducten.

Met meer dan 250
deelnemers is het weer
dringen tijdens Code
& Comedy, het jaarlijkse
Ordina-event voor
software developers
en programmeurs.
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Partnership!Dataiku
Ordina en Dataiku,
een leverancier
van Artificial
Intelligence- en
Machine Learningplatforms, sluiten een
partnership zodat
hun klanten nog beter
waarde uit hun data
kunnen halen.

Devoxx#Kids

17.09.2019

11.11.2019

Zestig kinderen
tussen 9 en 14 jaar
doen mee aan
Dexvoxx4Kids,
waarbij software
developers van
Ordina lesgeven in
programmeren.

04.10.2019

21.11.2019

10.12.2019

JOIN

Channel!Award!
$%&'

Winterparade

JOIN, dat staat voor
JWorks Open Innovation
& Networking-event, is
een jaarlijkse conferentie
georganiseerd door
Ordina-collega's. Klanten,
concullega's en iedereen die
wil proeven van Ordina’s Java
& Open Source-team kan
deelnemen. Tijdens deze 7de
editie met zo'n tweehonderd
deelnemers kwamen de
nieuwste technische snufjes,
best practices en agile topics
aan bod.

Ordina en MarkLogic
winnen in november
de Channel Award
2019 in de categorie
‘Most Succesful
Partner Network
Extension of the
Year’.

Ter afsluiting van een
succesvol jaar vindt begin
december de Ordina
Winterparade plaats, een
spetterend feest voor alle
collega's in Nederland.
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Over Ordina
De Raad van Bestuur bestaat uit de CEO en CFO,
die samen de statutaire directie vormen. De Raad
van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en
besturing van Ordina. Om de dagelijkse operationele
aansturing van Ordina zo efficiënt en effectief
mogelijk te organiseren wordt er gewerkt met een
Executive Committee (ExCo). Het ExCo wordt
gevormd door de Raad van Bestuur, de directeur
Delivery Nederland, de directeur Commercie
Nederland, de directeur België/Luxemburg, de
directeur Human Resources, de directeur Digital
Banking en de directeur Portfolio & Business
Development.

Ordina
Raad van Bestuur

Portfolio &

Commercie

Delivery

Business

(NL)

(NL)

BeLux

Development
(BeNeLux)

Het juridische organogram is te vinden op pagina 177.

Organisatiestructuur
Ordina is actief in Nederland, België en Luxemburg.
In Nederland werken 1.805 medewerkers (ultimo
2019: 1.717 fte’s) en in België/Luxemburg 924
medewerkers (ultimo 2019: 912 fte’s). Onze diensten
voor klanten in de verschillende landen zijn
vergelijkbaar. Zowel in Nederland als in België/
Luxemburg werkt Ordina vanuit Commercie, Delivery
en Portfoliomanagement. Deze businessafdelingen
worden ondersteund door diverse stafdiensten.

Onze!diensten
Bij Ordina zijn we als IT-dienstverlener actief in
de markten financiële dienstverlening, overheid,
industrie en zorg. We bedenken, bouwen en beheren
technologische toepassingen voor onze klanten.
Onze kernactiviteiten bestaan uit consulting-,
technologie- en outsourcingdiensten die we vanuit
onze vijf businessproposities en de onderliggende
Ordina solutions aan onze klanten leveren. Dat
kan in de vorm van een project zijn, het beheer
van IT-applicaties, IT-(cloud)infrastructuren en
werkplekken, of volledige outsourcing. De laatste
jaren is er met de transitie naar agile werken
een nieuwe vorm bijgekomen. Dit zijn onze
multidisciplinaire High performance teams die op
basis van een beproefde aanpak zijn samengesteld
en in sprints aan een gezamenlijk doel werken
en elkaar aanspreken op het resultaat. Ordina heeft
inmiddels circa 70 teams bij onze klanten.

Marc van Dijk, Robin Sellaiyah
en Maaike van der Dries

hee!
“Ordina
inmiddels circa
70 teams bij onze
klanten.

”
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Over Ordina
Trends!en!marktontwikkelingen
Een belangrijke trend in de markt die we signaleren,
is de overstap naar agile werken. In eerste instantie
waren het vooral de grote financiële instellingen die
hierin het voortouw namen. Inmiddels zien we dat
deze werkwijze ook omarmd wordt door bedrijven en
instellingen in de industrie- en overheidsmarkt. Met
onze businesspropositie High performance teams
sluiten we uitstekend aan op deze trend.
Daarnaast omarmen steeds meer bedrijven en
organisaties de digital first-strategie. We kunnen
met onze businesspropositie Digitale acceleratie
in combinatie met Business platforms passende
oplossingen bieden. Naast het ontwikkelen van
gebruiksvriendelijke apps en websites aan de
voorkant zorgen we aan de achterkant voor een
stabiel en veilig business platform, waarmee
organisaties hun businessprocessen snel en adequaat
kunnen uitvoeren. Het business platform is robuust,
met een flexibele schil, zodat de mogelijkheid er is
om in te pluggen op andere platformen.
Een andere ontwikkeling is de waarde van data.
Onze klanten zien de waarde van data en willen
oplossingen om die data beter te ontsluiten en
toe te passen. Een intelligente en datagedreven
organisatie is in staat actief kennis uit de organisatie
te combineren met kennis uit data. Door deze,
met data verrijkte kennis, slim in te zetten in alle
bedrijfsprocessen, is een organisatie wendbaar en in
staat te excelleren in de steeds verder
digitaliserende wereld.

Als laatste noemen we security. Informatiebeveiliging
is een onmisbare schakel in de continuïteit van
bedrijfsprocessen. Met onze oplossingen op het
gebied van Cybersecurity & compliance maken we
de IT-infrastructuur van onze klanten veiliger en
meer weerbaar tegen aanvallen. Daarbij focussen we
ons op de meest relevante security-risico’s, geplot
op de primaire processen van een organisatie. We
hanteren een integrale aanpak, waarin techniek,
organisatorische vraagstukken en menselijke
aspecten zijn meegenomen.

klanten zien de
“Onze
waarde van data en
willen oplossingen
om die data beter te
ontsluiten en toe
te passen.

”

14

Jaarverslag 2019 – Jaaroverzicht

Markten
Ordina opereert in vier markten: financiële dienstverlening, overheid, industrie en zorg.

Financiële!
dienstverlening

IT is core business voor alle partijen
in de financiële dienstverlening. Dit
geldt voor zowel grote internationale
opdrachtgevers als lokale klanten.
Scherpere wet- en regelgeving,
druk op kosten en concurrentie van
fintechs leiden tot meer behoefte aan
digitalisering. Data bepaalt daarbij
de waarde van een bedrijf, vanuit het
oogpunt van compliancy, security en
klantwaarde. Ordina speelt hierop in
met oplossingen die de performance
en klantbeleving verhogen door
optimalisering van processen en
informatie en met oplossingen op het
gebied van fraudedetectie.

Overheid

Industrie

Zorg

De digitale agenda van de overheid
gaat onverminderd door. Dit gebeurt
bij de landelijke overheid en de
lokale overheden. Ordina biedt hier
oplossingen die veilig, wendbaar en
robuust zijn en de interactie tussen
burgers, overheid en organisaties
verbeteren. De technologie draagt
ook bij aan een wendbare en
compacte overheid met zelfredzame
burgers. Bovendien legt technologie
verbindingen tussen persoonlijk
en digitaal en tussen legacy en user
experience.

In deze sector zijn een intelligente
operatie, customer engagement
en een optimaal ecosysteem de
belangrijkste uitdagingen. Ordina
is actief in een aantal sectoren,
zoals transport, logistiek, energie,
water en afvalverwerking (utilities),
telco en media. Ordina richt zich op
organisaties die gebruikmaken van
datagedreven automatisering en
besluitvorming en datagestuurde
technologieën aanwenden als
kunstmatige intelligentie, machine
learning, Internet of Things en
predictive analytics.

Onze focus binnen zorg ligt vooral
op compliance consultancy en ITservices binnen de farmaceutische
sector in België. In Nederland
concentreert Ordina zich op care- en
cure-instellingen. Het is echter voor
Ordina in Nederland lastig gebleken
om binnen het versnipperde
landschap van instellingen een goede
basis te leggen voor haar activiteiten.
Daarom heeft Ordina besloten zich
volledig te concentreren op de
farmaceutische industrie en deze
omzet vanaf 2020 onder industrie te
rapporteren.
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Onze strategie

Visie Ahead of change

Missie Samen duurzaam innoveren

Ordina is van mening dat IT de sleutel vormt voor
het oplossen van nieuwe, cruciale uitdagingen waar
bedrijven, organisaties en onze samenleving voor
staan. Dankzij digitalisering presteren organisaties
beter, kunnen ze zich aanpassen aan veranderende
omstandigheden en blijven zij relevant voor hun
stakeholders.

Ordina helpt haar klanten duurzaam te innoveren.
Daarom investeren we intensief in het begrijpen en
doorgronden van de business van onze klanten en
passen we vernieuwende kennis en technologie toe
om de uitdagingen van onze klanten voor te zijn.

IT is core business geworden, dé drijvende kracht
achter vernieuwing en biedt onderscheidend
vermogen voor organisaties. Ook biedt het een
antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken,
zoals een efficiëntere overheid, duurzame
voedselproductie en een schoner milieu.
Daarom moeten mensen kunnen vertrouwen op
goedwerkende en duurzame oplossingen.
IT helpt mensen, organisaties en de samenleving
om succesvol mee te gaan in de steeds sneller
veranderende wereld en creëert toegevoegde waarde
voor de lange termijn.
Ahead of change geeft dan ook uiting aan onze
ambitie om onze klanten te helpen de veranderingen
voor te zijn, zodat ze voorbereid zijn op de
uitdagingen die de toekomst gaat brengen.

IT-projecten zijn integrale veranderprocessen
geworden; een succesvolle technische implementatie
hangt af van de mate waarin bestaande processen,
rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers
mee kunnen veranderen.
Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar ook
van Ordina een intensieve vorm van samenwerken.
En het vraagt vooral om een mindset om in co-creatie
gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.
Ordina is daarom voor klanten nooit ver weg,
heeft veel kennis van de lokale markt en van weten regelgeving en vult dit aan met partnerships.
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Ordina 2022
Ordina heeft een grote ambitie. In 2022 willen we dat onze klanten zeggen dat ze
dankzij Ordina de veranderingen in hun sector voor zijn. Ahead of change. Dit omdat
onze professionals vooroplopen in hun vak en in teams meer realiseren dan onze klanten
verwachten. En omdat we vanuit onze vijf businessproposities nieuwe oplossingen
ontdekken, herhalen en groot maken. Op basis van excellente dienstverlening.
We helpen onze klanten door hun organisatieuitdagingen en technologie met elkaar te verbinden
en vervolgens te versnellen. Zo vergroten we de
wendbaarheid van onze klanten. Met behulp van
slimme, innovatieve oplossingen en diensten creëren
we de digitale voorsprong waar onze klanten naar op
zoek zijn.
Dit leidt ook tot een gezond toekomstperspectief
voor Ordina. Met een verscherpt profiel naar de
markt, groei in toegevoegde waarde bij onze klanten
en een verhoogde aantrekkingskracht voor onze
medewerkers.

Strategische!doelen
Op basis van de strategie Ordina 2022 hebben we een
viertal concrete doelen geformuleerd:
1. Duurzaam onderscheidend profiel
businessproposities en oplossingen
vormen 65% van de omzet
2. Tevreden klanten door excellente
dienstverlening
Ordina Promotor Score (OPS) >70,0
3. Betrokken medewerkers
Ordina streeft naar een tevredenheidsscore
van minimaal 7,0
4. Rendementsverbetering
Ordina streeft naar een EBITDA marge
van 10-12%

Duurzaam!onderscheidend!profiel
Onze focus ligt op het leveren van toegevoegde
waarde bij onze klanten. Als lokale speler staan we
dicht bij onze klanten. Ordina-professionals zijn
dagelijks bij onze klanten aan het werk, daardoor
weten ze goed wat er speelt en bieden ze oplossingen
aan die onze klanten een voorsprong geven. Dit doen
we met onze vijf businessproposities waarmee we ons
onderscheiden ten opzichte van onze concurrenten.

focus ligt
“Onze
op het leveren
van toegevoegde
waarde bij
klanten.

”

De vijf businessproposities zijn High performance
teams, Intelligente datagedreven organisaties,
Digitale acceleratie, Business platforms en
Cybersecurity & compliance. Een korte beschrijving
van elke businesspropositie is vanaf pagina 39 in dit
jaarverslag te vinden.
Elke businesspropositie kent een aantal Ordina
solutions: specifieke oplossingen waarmee klanten
zijn geholpen en die herhaalbaar en schaalbaar zijn
voor marktuitdagingen. Met deze solutions pakken
we een leidende positie in niches.
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Ordina Promotor Score

Klanttevredenheidsindex

Ordina Medewerkerbetrokkenheid
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Momenteel vormen de businessproposities 32% van
de totale omzet. Het is de bedoeling dat in 2022 de
omzet van de businessproposities groeit naar 65%
van de totale omzet. Dat willen we bereiken door het
aanbod van onze solutions uit te bouwen en in te
zetten om daarmee de toegevoegde waarde voor onze
klanten te vergroten.
Ons onderscheidend profiel met de
businessproposities zal niet alleen zorgen voor
meer tevreden klanten en betrokken medewerkers,
maar leidt ook tot het bereiken van onze
rendementsdoelstellingen.

Tevreden!klanten!door!excellente!
dienstverlening
Onze klanten zijn kritisch en verwachten ieder jaar
meer van onze professionals en dienstverlening.
Dat houdt ons scherp in het streven naar continue
verbetering. Onze focus op klanttevredenheid
versterkt de dialoog met onze klanten om

%

een excellente dienstverlening te bieden en
maatschappelijk relevant te zijn.
Op basis van ons portfolio ontwikkelen we
marktspecifieke solutions die toegevoegde waarde
bieden voor onze klanten. Daarbij maken we zoveel
mogelijk gebruik van onze eigen professionals. Zij
lopen voorop in hun vak, kennen de business van de
klant en komen proactief met gerichte oplossingen.
Als lokale speler zitten we bovendien dichtbij onze
klanten en kennen we de uitdagingen en de business
van hen door en door.
Ordina heeft verschillende instrumenten om
de klanttevredenheid te meten. Met behulp van
de Ordina Promotor Score (OPS) meet Ordina in
hoeverre klanten Ordina zouden aanbevelen bij
anderen. Ordina streeft naar een OPS-score hoger
dan 70,0. Via de klanttevredenheidsindex (KTI)
meten we de algehele tevredenheid van onze klanten
in Nederland en België/Luxemburg. Hierbij doen

%

we ook navraag naar de verbeterpunten in onze
dienstverlening, expertise en producten. Naar
aanleiding hiervan stellen we, waar nodig, een
actieplan op voor onze klanten en zorgen ervoor dat
dit wordt uitgevoerd.
De OPS voor Ordina als geheel totaal bedroeg in
2019 72,4 (2018: 71,4). De OPS in Nederland is het
afgelopen jaar gedaald naar 62,0 (2018: 69,8) en in
België/Luxemburg gestegen naar 88,9 (2018: 72,2).
De KTI voor Ordina als geheel bedroeg 7,6 (2018: 7,6).
In Nederland laat de KTI een lichte stijging zien en
bedraagt 7,6 (2018: 7,5) evenals in België/Luxemburg
met een score van 7,7 (2018: 7,6).
We zijn trots op de waardering die onze klanten
uitspreken voor onze dienstverlening. Een OPS van
62 is een goede score, maar kan beter. De daling
van de OPS in Nederland zullen we onderzoeken
en verbeterplannen opstellen daar waar gewenst.
We verwachten dat de score deels beïnvloed is door
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Onze kernwaarden
Onze!kernwaarden!geven!aan!wat!
We discover
Van vakmanschap naar
ons!bijzonder!maakt!en!hoe!we!
voorop lopen in je vak. We zijn
dingen!doen"!Ze!zijn!direct!gekoppeld! nieuwsgierig en staan open
voor nieuwe dingen.
aan!Ordina!#$##!en!vormen!
onderdeel!van!de!continue!dialoog!
Dat helpt ons om kansen en
in kaart te brengen
van!elke!Ordina-professional&!waarbij! bedreigingen
en te bedenken wat dat betekent.
collega's!regelmatig!in!gesprek!gaan! Elke dag ontdekken hoe ons talent
optimaal benut kan worden.
met!hun!leidinggevenden"
Hoe we ons vakmanschap verder

We connect

We accelerate

Van samenwerken naar
verantwoordelijkheid nemen voor
het resultaat. We zijn open-minded,
inclusief en ondernemend.

Van klantkennis naar digitale
voorsprong bieden. We zijn
klantgericht en streven naar
kwaliteit.

Dat helpt ons om verbindingen te
leggen en relaties op te bouwen.
Vanuit samenwerking in High
performance teams neemt Ordina
verantwoordelijkheid voor het
resultaat.

Dat helpt ons om vooruit te
kijken en klanten te helpen
versnellen. Om vanuit onze
businessproposities proactief
de beste oplossingen te
ontwikkelen voor klanten.

Proactief binnen met buiten
verbinden en andersom. Om een
optimaal resultaat te bereiken. Winwinsituaties met het beste resultaat
voor elke stakeholder.

Ambitieuze oplossingen
die het verschil maken.
Die klanten positief verrassen en helpen een digitale
voorsprong te nemen.

ontwikkelen.
Om voorop te lopen in ons vak
en om klanten proactief te helpen
om ‘Ahead of change’ te blijven.

een wijziging in de onderzoeksmethodiek; namelijk
van fysieke interviews voorheen naar telefonische
interviews dit jaar.

Betrokken!medewerkers
Onze medewerkers zijn het kapitaal van onze
organisatie. Om te blijven groeien is de ontwikkeling
en duurzame inzetbaarheid van onze professionals
belangrijk. Opleiding en ontwikkeling spelen daarom

een grote rol. Dat gebeurt via training on the job en
coaching vanuit hun manager.

bijbehorend gedrag kunnen ontwikkelen. Uiteraard is
er ook aandacht voor vitaliteit.

Ook zijn er uiteenlopende opleidingsprogramma’s
vanuit de Ordina Academy, waarmee onze
professionals hun kennis en expertise kunnen
vergroten. Daarnaast bieden we voor Ordina 2022
specifieke opleidingsprogramma’s aan, zodat
managers en medewerkers hun vaardigheden en

Vanuit ons portfolio bieden we onze professionals
boeiende klantopdrachten, waarbij ze in
multidisciplinaire High performance teams
samenwerken en een steile leercurve hebben.

38

Jaarverslag 2019 – Onze strategie

Ordina wil vanuit haar medewerkers een
score van minimaal 7,0 behalen in het
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek. Sinds de
tweede helft van 2019 is Ordina daarom gestart met
meerdere Pulse-metingen per jaar met een aantal
vaste vragen en teamspecifieke vragen, waardoor
we beter kunnen bijsturen naar aanleiding van de
resultaten. Uit de Pulse-meting in oktober 2019 blijkt
dat de tevredenheidsscore onverminderd hoog is
gebleven met een score van 7,1 voor heel Ordina.
Daarbij hebben vele Ordina-medewerkers hun
feedback gedeeld, de overall respons rate bedroeg
77,4%. In Nederland is de score gestegen van 6,8
naar 6,9. In België/Luxemburg was een daling van
7,7 naar 7,5.
In deze Pulse-resultaten is zichtbaar dat het trots
zijn op Ordina verder stijgt en dat het gevoel van
erkenning van medewerkers toeneemt. Ook willen
meer medewerkers graag bij Ordina blijven werken.
Om groei met eigen medewerkers te stimuleren, heeft
Ordina meer aanwas van nieuw talent nodig. Om dit
te realiseren, heeft Ordina onder andere ingezet op
krachtige arbeidsmarktcampagnes; in Nederland via
‘Stay ahead of change. Start at Ordina’ en in België/
Luxemburg met ‘Accelereren bij Ordina’. Met verhalen
en foto’s van onze eigen Ordina-professionals. In 2019
zijn er 558 nieuwe collega’s bij Ordina gestart.

Rendementsverbetering
Ordina streeft naar een EBITDA marge van 10-12%
om de continuïteit van de organisatie te borgen.
De doelstelling voor EBITDA marge was tot 2019
7-9%. Er is een aanpassing gedaan in de hoogte van
dit percentage doordat de invoering van IFRS 16
‘Leases' een significant effect heeft op de hoogte
van de EBITDA en de EBITDA marge van Ordina. In
2019 bedroeg de EBITDA marge 9,9%. De EBITDA

marge 2019 zonder toepassing van IFRS 16 (voor
vergelijkingsdoeleinden) bedroeg 6,7% (2018: 5,2%).
Het geambieerde rendement zal worden bereikt door
het verder verbeteren van de omzetmix, door vanuit
ons portfolio te groeien met onze businessproposities
en solutions bij onze klanten. Daarbij maken we
zoveel mogelijk gebruik van de inzet van eigen
professionals die in teamverband met elkaar en met
de klant werken.

Rendement - EBITDA marge
In %
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Daarnaast moet uiteraard ook onze operatie op
orde zijn. We sturen daarom op een evenwichtige
kostenstructuur met lage overhead en al onze
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productiviteit was in 2019 69,3% (2018: 68,6%).
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De vier strategische doelen gaan hand in hand
met een aantal duurzaamheidsdoelen waar wij
ons aan committeren. Deze doelen en resultaten
ervan worden beschreven in het hoofdstuk
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op
pagina 55.

!"#(

%

39

Jaarverslag 2019 – Onze strategie

De vijf businessproposities
Ordina werkt aan de veranderingen van nu
en morgen. We helpen onze klanten door de
verbinding te leggen tussen vernieuwende
technologieën en de uitdagingen die in
hun sector spelen. Dat doen we met behulp
van vijf toekomstgerichte thema’s, onze
businessproposities.
De vijf businessproposities van Ordina
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.

High
performance
teams

Intelligente
datagedreven
organisaties

Cybersecurity
& compliance

Businessproposities
Ordina

Businessproposities
Ordina
Business
platforms

Digitale
acceleratie
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High!
performance!
teams
Onze High performance teams zijn
multidisciplinaire teams die op
basis van een beproefde aanpak
zijn samengesteld om de doelen
van de klanten te realiseren. Op die
manier kunnen we een organisatie
direct helpen versnellen in het
creëren van klantwaarde. Door
digitale oplossingen te ontwikkelen,
de kwaliteit van IT-toepassingen
te verhogen of processen te
optimaliseren.
De teams weten hun doelen op
korte termijn te halen, omdat onze
professionals optimaal op elkaar
zijn ingespeeld, elkaar coachen
en effectief te werk gaan. Daarbij
zorgen deze teams er ook voor dat
er een duurzame workforce wordt
opgebouwd met talent, competenties
en vaardigheden om leidend te
blijven in de markt.

Intelligente
datagedreven!
organisaties
De teams ontwikkelen zich in
rap tempo en de teamprestaties
verbeteren zich continu. Onze
aanpak is als volgt:
• Creëren: We formeren en
kickstarten een multidisciplinair
team, met complementaire
profielen, afgestemd op het doel
van onze klant.
• Faciliteren: We ondersteunen het
team met een coach, technologieexperts en good practices,
waardoor het team zich blijft
ontwikkelen qua performance en
transparantie.
• Orkestreren: Om de
performance ontwikkeling
van het team te borgen,
adviseren en implementeren
we strategisch portfolio- en
capaciteitsmanagement, nieuwe
technologie of wat er verder nodig
is rondom het team.

Data is de sleutel voor succes in een
digitale transitie. Het is de drijvende
kracht achter innovatie en bepalend
voor het onderscheidend vermogen.
Organisaties die de kracht van data
niet slim benutten, hebben een hoog
risico klanten te verliezen, door
concurrenten te worden ingehaald
of te worden vervangen door nieuwe
toetreders met laagdrempelige
digitale oplossingen.
Een intelligente en datagedreven
organisatie is in staat actief kennis uit
de organisatie te vermenigvuldigen
met kennis uit data. Door deze, met
data verrijkte, kennis slim in te zetten
op alle lagen van de onderneming
en in alle bedrijfsprocessen is de
organisatie wendbaar en in staat
te excelleren in de steeds verder
digitaliserende wereld. Hierdoor
presteren ze beter en blijven ze
relevant.

Om te komen tot een intelligente
datagedreven organisatie wordt
gebruikgemaakt van diverse
vakgebieden, zoals Data Science,
GEO-ICT en Supply Chain
Optimization.
Ordina heeft een beproefde aanpak
ontwikkeld om klanten te helpen zich
te ontwikkelen tot een intelligente en
datagedreven organisatie. De Ordina
Data Journey kent vijf stappen, die
door middel van workshops met de
klant worden doorlopen:
•
•
•
•

het inventariseren van de behoefte
het benoemen van initiatieven
het uitwerken van de roadmap
het samenstellen van een High
performance team
• de uitvoering van de ambitie
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Digitale!
acceleratie

De verandering voor zijn door slim
te transformeren over de as van
business, mens en technologie. Dat
is de kern van digitale acceleratie.
Ordina helpt de digitale en
businesstransformatie van de klant
vorm te geven, waarbij we niet
alleen kijken naar de business- en
de technologiekant, maar ook
onderzoeken wat dit betekent op
menselijk vlak. We bouwen onder
meer websites, webshops en apps,
maar onderzoeken ook hoe een
bedrijf zijn digtale strategie het
beste kan ontwikkelen om de
dienstverlening te vergroten.
• Value discovery: Met onze
value discovery-aanpak werken
we vanuit een minimum viable
context (MVC) op operationeel,
tactisch en strategisch vlak, naar
de combinatie van businessproces,
menselijk aspect en technologie
die de ideale mix is om
toegevoegde waarde te leveren
voor de klant. Daarbij werken we
op basis van Design Thinkingprincipes.

Business!
platforms

• Digitale acceleratieteams:
Vervolgens zetten we digitale
acceleratieteams in. Met
deze multidisciplinaire high
performance teams kunnen
we vanuit de MVC snel komen
tot executie van prototypen,
minimum viable experiences en
minimum viable products, om
daarna snel op te schalen.
• Activatie: Als laatste stap
noemen we duurzame activatie.
Succesvolle executie staat of
valt met breed eigenaarschap en
enthousiaste gebruikers. Door
alle stakeholders vanaf het begin
mee te nemen in de plannen en
te zorgen dat deze plannen voor
digitale acceleratie breed worden
gedragen, is succes mogelijk.

Business platforms zijn cruciaal voor
organisaties. Een business platform
is doorlopend in ontwikkeling en
vraagt om continue aanpassingen,
zodat de prestaties, effectiviteit
en gebruikerstevredenheid op peil
blijven. Of het business platform
nu de vorm heeft van een complexe
maatwerkapplicatie of een digitale
werkomgeving: ze moeten altijd
beschikbaar zijn. Dit doen we met
behulp van vier strategieën.
• Simplify: De strategie om
business platforms te vernieuwen
en versimpelen. Wij kijken naar
rationalisatie en vereenvoudiging
van de business platforms
en zetten maximaal in op
robuustheid, flexibiliteit en
toekomstvastheid.
• Surround: De strategie om de
wendbaarheid en productiviteit
van business platforms te
vergroten door snel te ontwikkelen
met low-code, slimme technieken
zoals Robotic Process Automation
in te zetten en integratie te
faciliteren met application
programming interfaces (API’s).
We zorgen voor versnelling
en bouwen klantspecifieke
oplossingen waarmee onze
klanten onderscheidend zijn in
hun markt.

• Innovate: Deze strategie slaat
de brug tussen bestaande
business platforms en nieuwe
technologieën, denk hierbij aan
cloud, koppeling met Internet of
Things-omgevingen en gebruik
van kunstmatige intelligentie. We
creëren snel meerwaarde door
innovaties direct toepasbaar te
maken.
• Partner: Met onze brede kennis
van (maatwerk)applicaties en
ontwikkelmethodieken zijn we als
Ordina dé partner voor business
platforms. We ontzorgen klanten
gedurende de hele levensduur,
van bouw via implementatie tot
doorontwikkeling en beheer.
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Cybersecurity!
&!compliance

Toenemende veiligheidsrisico’s
én strenge wet- en regelgeving
vragen om een proactieve én
continue aanpak op cybersecurity
& compliance-vraagstukken.
Naast het borgen van kwaliteit en
continuïteit is ook het beschermen
van waardevolle informatie, klanten persoonsgegevens cruciaal
binnen de strategie van iedere
organisatie. Met onze integrale
aanpak aan de hand van ons
TOP-model en oplossingen zijn
onze klanten aantoonbaar in control
en kunnen voldoen aan geldende
wet- en regelgeving.
In het TOP-model zijn de volgende
aspecten meegenomen:
• Techniek: De robuustheid van
het IT-landschap en netwerken
is voor bedrijven fundamenteel
om klanten optimaal van dienst
te zijn en medewerkers in staat
te stellen om altijd en overal te
werken. Daarom maken wij de
dreigingen en kwetsbaarheden
inzichtelijk. We implementeren op
basis hiervan de juiste preventieve,
detectieve en correctieve
maatregelen.

• Organisatie: De werkwijze van een
organisatie moet controleerbaar
zijn voor toezichthouders. Daarom
zorgen we met onze maatregelen
dat onze klant door middel van
een integrale aanpak aantoonbaar
in control is en voldoet aan
geldende wet- en regelgeving.
• Persoon: Vaak zijn datalekken,
privacy schendingen of
identiteitsfraudes gevolg van
bewust of onbewust onveilig
handelen door medewerkers.
Daarom creëren we duidelijke
security-kaders en stimuleren we
de klant op positieve wijze om
veilig en geoorloofd te handelen

helpen onze klanten door
“We
hun organisatie-uitdagingen
en technologie met elkaar
te verbinden en vervolgens
te versnellen.

”

Marten de Jager
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Het waardecreatiemodel
Visie en Missie

Ahead of change

Go to market strategie

Markten
Financiële
dienstverlening

Overheid

Samen duurzaam innoveren

Industrie

High
performance
teams

Zorg

Medewerkers

Klanten

Professionals

Klanten

en samenleving

en innovatie

Businessproposities

Stakeholders
Materialiteit (thema’s)

Input

Digitale
acceleratie

Leveranciers

Aandeelhouders

Milieu en middelen

Rendement

Kernactiviteiten

• Vakmanschap

Inteligente
datagedreven
organisaties

Output

• Bedenken, bouwen

Omzet:

• Klantkennis

en beheren

• Professional Services

• Menselijk

van technologische

• Businessproposities en

• Financieel

toepassingen.

Ordina solutions

Strategische en duurzaamheidsdoelen
• Hoge medewerkerbetrokkenheid

• Duurzaam onderscheidend profiel

• Inclusiviteit

• Excellente dienstverlening

• Duurzame inzetbaarheid

• Innovatie en digitale transformatie

• Medewerkerbetrokkenheidsscore

• Ordina Promoter Score

• Participatiegraad opleidingen

• Omzet businessproposities

• Verminderen CO2-footprint

• Rendementsverbetering
• Groei

KPI’s

• 'Ahead of change'-projecten

SDG

• CO2: uitstoot per FTE

• EBITDA marge

• Energie per werkplek (gas/elektra)

• Productiviteit

Business
platforms

Cybersecurity
& compliance
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Toelichting!waardecreatiemodel
Het waardecreatiemodel van Ordina maakt
inzichtelijk hoe we vanuit onze visie, missie en
strategie waarde creëren voor economie, milieu
en maatschappij. Met al onze stakeholders voeren
we een constructieve dialoog over de toegevoegde
waarde die zij van ons verwachten op de korte,
middellange en lange termijn. Deze gesprekken
bieden ons inzichten welke materiële thema’s de
drijfveren zijn voor onze strategie en sturing daarop.
Deze inzichten zijn de belangrijkste onderdelen van
het Ordina-waardecreatiemodel.
Om tot het waardecreatiemodel te komen en dit
model verder aan te scherpen, zijn de visie, missie
en strategie, zoals in dit verslag beschreven, met
onze belangrijkste stakeholders besproken. Vanuit
deze gesprekken zijn de belangrijkste (materiële)
onderwerpen benoemd en vastgelegd in onze
materialiteitsmatrix. Deze materialiteitsmatrix wordt
in het hoofdstuk ‘Maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ op pagina 55 nader toegelicht.
Op basis van de materiële onderwerpen hebben we
vier thema’s bepaald: Rendement, Professionals en
samenleving, Klanten en innovatie, en Milieu en
middelen. Deze thema's vormen de kern van het
duurzaamheidsbeleid van Ordina. De onderwerpen
in het duurzaamheidsbeleid zijn een combinatie
van de strategische doelstellingen van Ordina,
alsook verdiepende doelstellingen op het gebied
van bijvoorbeeld HR (duurzame inzetbaarheid) en
klimaat (CO²-uitstoot).

Door middel van onze kernactiviteiten creëren we
concrete output. Deze output vertaalt zich in de
gemeten omzet verdeeld over de businessproposities
en professional services. Naast de omzet meten
we ook andere KPI’s die mede de voortgang van de
strategie inzichtelijk maken. De behaalde resultaten
op deze KPI’s zijn terug te vinden in de hoofdstukken
Onze strategie (pagina 34) en Maatschappelijk
verantwoord ondernemen (pagina 55).
De waarde die hierdoor voor de lange termijn wordt
gecreëerd, levert ook een bijdrage aan diverse
Sustainable Development Goals (SDG’s):

SDG

Bijdrage Ordina

SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’:

Ordina wil organisch groeien als ‘local for

bevorderen van aanhoudende, inclusieve en

local’ partij, hierbij willen we met eigen

duurzame economische groei, volledige en

medewerkers groeien, die zeer betrokken en

productieve tewerkstelling en waardig werk

tevreden zijn over het werken bij Ordina.

voor iedereen.
SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’:

Vergroten van omzet uit businessproposi-

realisatie van een veerkrachtige infrastructuur,

ties, met robuuste en innovatieve Ordina

het bevorderen van inclusieve en duurzame

solutions die klanten helpen de verandering

industrialisering en stimuleren van innovatie.

voor te zijn.

SDG 13 ‘Klimaatactie’: actie ondernemen

Kwaliteit van leven en de wereld om

om klimaatverandering en haar impact te

ons heen verbeteren door CO²-uitstoot

bestrijden.

te beperken.
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Financiële resultaten
In 2019 is de omzet van Ordina met 3,8% gestegen
naar EUR 372,3 miljoen (2018: EUR 358,5 miljoen).
De omzet bij de overheid is met 6,6% gestegen
naar EUR 145,9 miljoen (2018: EUR 136,9 miljoen).
Deze stijging van de omzet is gerealiseerd door
een groeiend aantal High performance teams
en meer omzet vanuit de businesspropositie
Business platforms. De omzet in de financiële
dienstverlening is met 3,2% gestegen naar EUR
105,4 miljoen (2018: EUR 102,1 miljoen). Ook
in deze markt is het aantal High performance
teams snel gegroeid en is de businesspropositie
Intelligente datagedreven organisaties succesvol.
De omzet bij de industriemarkt is in 2019 gedaald
met 1,1% naar EUR 96,2 miljoen (2018: EUR 97,3
miljoen). Deze daling was het gevolg van lagere
omzet in Nederland. In België/Luxemburg is groei
gerealiseerd, met name door projecten onder de vlag
van de businessproposities Intelligente datagedreven
organisaties en Business platforms. In de zorgmarkt
is de omzet gestegen met 11,2% naar EUR 24,8 miljoen
(2018: EUR 22,3 miljoen). Deze groei is gerealiseerd
door succesvolle uitbreiding van onze klantenbasis in
de farmaceutische sector in België/Luxemburg.
In 2019 steeg de omzet in Nederland met 0,9% naar
EUR 258,7 miljoen (2018: EUR 256,4 miljoen). De
omzet in België/Luxemburg bedroeg EUR 113,6
miljoen, een stijging van 11,3% (2018: 102,1 miljoen).
De EBITDA (na afvloeiingskosten) bedroeg in 2019
EUR 36,7 miljoen en de EBITDA marge was 9,9%.
De aangepaste EBITDA (zonder toepassing van
1

Omzet per segment

Ontwikkeling
2019

In duizenden euro’s

2018

2019 t.o.v. 2018

Nederland

258.651

256.423

0,9%

België/Luxemburg

113.608

102.099

11,3%

372.259

358.522

3,8%

2018

2018

Totaal

EBITDA per segment
In duizenden euro’s en %

2019

2019

2019

2019

aangepast¹

aangepast¹

Nederland

20.051

7,8%

12.076

4,7%

6.512

2,5%

België/Luxemburg

16.635

14,6%

12.980

11,4%

12.149

11,9%

36.686

9,9%

25.056

6,7%

18.661

5,2%

Totaal

Omzet per markt

Ontwikkeling
2019

In duizenden euro’s en %

20182 2019 t.o.v. 20182

Overheid

145.906

136.865

Financiële dienstverlening

105.376

102.111

3,2%

Industrie

96.226

97.278

-1,1%

Zorg

24.751

22.268

11,2%

372.259

358.522

3,8%

Totaal

IFRS 16, voor vergelijkingsdoeleinden) bedroeg
EUR 25,1 miljoen (2018: EUR 18,7 miljoen). De
aangepaste EBITDA marge was 6,7% (2018: 5,2%). De
afvloeiingskosten bedroegen EUR 2,2 miljoen (2018:
EUR 2,5 miljoen).
In Nederland bedroeg de EBITDA in 2019 EUR 20,1
miljoen en de EBITDA marge 7,8%. De aangepaste

2019 cijfers zijn aangepast (voor vergelijkingsdoeleinden) zonder de toepassing van IFRS 16 'Leases'.

6,6%

EBITDA (zonder toepassing van IFRS 16, voor
vergelijkingsdoeleinden) bedroeg EUR 12,1 miljoen
(2018: EUR 6,5 miljoen). De aangepaste EBITDA
marge was 4,7% (2018: 2,5%). In Nederland was er
in 2019 een werkdag meer (2019: 255, 2018: 254). De
impact van één werkdag voor Nederland bedraagt
circa EUR 0,9 miljoen omzet en circa EUR 0,7
miljoen EBITDA. De verbetering van het rendement
2

2018 cijfers zijn aangepast voor de herclassificatie van een aantal klanten.
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van Nederland in 2019 is het resultaat van hogere
productiviteit, een verbeterde omzetmix en tarief.
De EBITDA (na afvloeiingskosten) in België/
Luxemburg bedroeg in 2019 EUR 16,6 miljoen
en de EBITDA marge was 14,6%. De aangepaste
EBITDA (zonder toepassing van IFRS 16, voor
vergelijkingsdoeleinden) bedroeg EUR 13,0 miljoen
(2018: EUR 12,1 miljoen). De aangepaste EBITDA
marge was 11,4% (2018: 11,9%). In België/Luxemburg
bedroeg het aantal werkdagen 251 en was gelijk aan
2018. België/Luxemburg heeft wederom in 2019 een
zeer sterke performance neergezet. De omzetgroei
en het hoge rendement zijn het resultaat van een
groeiend aantal professionals en hoge productiviteit.

Ontwikkeling nettocashpositie 2019
Afgerond, in miljoenen euro’s
!"

&#(*

-%('

ˇ

#"
&#()

$"

-&(,

ˇ

-%(*

ˇ

-&,(%

ˆ
ˇ

%"
&'(!

ˆ

Ne!o
cashpositie
"#$dec$%&#'$

Ne!o
resultaat

%#(,

&"

"

Het nettoresultaat 2019 bedroeg EUR 14,9 miljoen
(2018: EUR 6,9 miljoen). Het nettoresultaat werd
zowel in 2018 als in 2019 beïnvloed door een
herwaardering van de latente belastingvordering
als gevolg van het gewijzigde percentage
vennootschapsbelasting voor toekomstige jaren in
Nederland. De impact in 2018 bedroeg circa EUR 2,2
miljoen negatief. In 2019 was de impact circa EUR 1,1
miljoen positief.
Ultimo 2019 is de jaarlijkse impairmenttoets
uitgevoerd. Deze heeft niet geleid tot een
impairment. Daarnaast is de waardering van de
latente belastingvordering beoordeeld. In de
jaarrekening worden de impairmenttoets (toelichting
8.5) en de latente belastingen (toelichting 12) in detail
toegelicht.

Afschrijvingen Werkkapitaal,
voorzieningen
& overige
mutaties

Cashflow
Ultimo 2019 was sprake van een nettocashpositie
van EUR 24,6 miljoen (ultimo 2018: EUR 18,5
miljoen). Deze verbetering werd vooral gedreven
door de positieve kasstroom uit operationele
activiteiten. Deze bedroeg EUR 33,8 miljoen (2018:
EUR 16,8 miljoen) door verbeterd resultaat en strak
werkkapitaalmanagement.
In juli 2019 is een verlenging van de
financieringsfaciliteit van EUR 30 miljoen
overeengekomen met gunstiger voorwaarden. De
looptijd van de financiering bedraagt 5 jaar, met
een initiële looptijd van 3 jaar en een optie tot
verlenging van tweemaal 1 jaar. Voor nadere details
zie toelichting 16 van de jaarrekening.

Rente
& belasting

Ne!o
investeringen

Kasstroom
uit
financieringsactiviteiten

Ne!o
cashpositie
"#$dec$%&#($
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Informatie over het aandeel

Koersverloop 2019
Veranderingen in % ten opzichte van 31 december 2018

Ordina is sinds 1987 beursgenoteerd. We
hechten grote waarde aan een goede relatie
met onze aandeelhouders. We informeren onze
aandeelhouders, beleggers en de markt op een
transparante manier over de strategie van de
onderneming, de ontwikkelingen bij klanten,
personele ontwikkelingen en de prestaties. De Raad
van Bestuur onderhoudt, samen met de Investor
Relations Officer, de contacten met aandeelhouders
en analisten. We overleggen alle relevante informatie
aan onze aandeelhouders via het jaarverslag, het
halfjaarbericht, trading updates, de Algemene
Vergadering, persberichten en onze website. Op
onze website www.ordina.nl publiceren we ook onze
presentaties voor analisten. Daarnaast houden we
twee keer per jaar analistenbijeenkomsten. Zo zorgen
we ervoor dat we een zo compleet mogelijk beeld
verschaffen van de ontwikkelingen bij Ordina.

Beursnotering
Alle uitstaande gewone aandelen Ordina N.V. zijn
genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het aandeel
Ordina N.V. is opgenomen in de Small Cap Index
(AScX) van Euronext Amsterdam.
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Dec

2017

2018

2019

Cijfers per aandeel
Eigen vermogen

1,53

1,58

1,58

1,64

1,75

Kasstroom uit operationele activiteiten

0,03

0,06

0,21

0,18

0,36

Nettoresultaat

-0,03

0,05

0,03

0,07

0,16

Nettoresultaat na verwatering

-0,03

0,05

0,03

0,07

0,16

Aandelenkapitaal
Het aantal uitstaande aandelen ultimo 2019 bedraagt
circa 93,3 miljoen aandelen. Ultimo 2019 staan er
geen preferente aandelen uit. Ultimo 2019 staat er
één prioriteitsaandeel uit. In 2019 zijn geen nieuwe
aandelen geëmitteerd. Voor een toelichting op de
werking van dit prioriteitsaandeel verwijzen we naar
pagina 92 in het hoofdstuk ‘Statutaire bepalingen en
overige informatie’.

Stemrecht
Elk genoteerd gewoon aandeel Ordina N.V. geeft recht
op het uitbrengen van één stem.

Koersontwikkeling
De koers van het aandeel Ordina is gedurende
2019 met 43,5% gestegen (2018: 8,9% gedaald). De

koers van het aandeel Ordina was EUR 2,035 op 31
december 2019 (ultimo 2018: EUR 1,418). De SmallCap
Index is met 16,5% gestegen ten opzichte van 31
december 2018. Het volume verhandelde aandelen
in 2019 bedroeg gemiddeld 224.211 aandelen per dag
(2018: 363.257).

48

Jaarverslag 2019 – Financiële resultaten

Wet!op!het!financieel!toezicht
In het kader van de Wet op het financieel toezicht
zijn de volgende meldingen door de vennootschap
ontvangen (stand ultimo 2019):
• Aandeelhoudersbelang 15 tot 20%:
Mont Cervin Sàrl
• Aandeelhoudersbelang 5 tot 15%:
Teslin Participaties Coöperatief UA, Lazard Frères
Gestion SAS, Dimensional Fund Advisors
• Aandeelhoudersbelang 3 tot 5%:
Acadian Asset Management
Voor een actueel overzicht van de meldingen
verwijzen we naar de website van Ordina of naar het
register ‘substantiële deelnemingen’ op de website
van de Autoriteit Financiële Markten.

• een solvabiliteit van ten minste 35% over het
afgelopen verslagjaar;
• een historische net debt/EBITDA-ratio van Q3 en
Q4 kleiner dan 1,25;
• de toekomstige net debt/EBITDA-ratio van Q1 en
Q2 kleiner dan 1,25 (na uitbetaling dividend).

Investor!Relations
Ordina vindt transparantie en toegankelijkheid voor
aandeelhouders van groot belang, zodat investeerders
zo goed mogelijk in staat worden gesteld om de
waarde van het aandeel en de onderneming in te
schatten. Door een actieve en open dialoog met
aandeelhouders, analisten en banken vergroot Ordina
de zichtbaarheid van het aandeel bij institutionele en
particuliere beleggers.

Aandelenbezit!bestuurders!ultimo!#$'(
Jo Maes: 98.579 aandelen
Annemieke den Otter: 41.055 aandelen

Aandelenbezit!commissarissen!ultimo!#$'(
Jan Niessen: 14.425.967 aandelen
(gehouden middels Mont Cervin Sàrl)
Dirk Anbeek: 35.000 aandelen

Algemene!Vergadering
Op 4 april 2019 vond de Algemene Vergadering
plaats. Voor een overzicht van de besluiten van deze
vergaderingen verwijzen we naar de notulen op de
website van Ordina.

Dividendbeleid
Ordina hanteert een transparant dividendbeleid. We
keren, afhankelijk van de beoordeelde omvang van
de (bestaande dan wel te verwachten) cashpositie,
tussen de 40%-60% van de nettowinst over een
verslagjaar uit als dividend, waarbij als uitgangspunt
geldt dat een gezonde balansverhouding van de
onderneming gewaarborgd blijft en tevens de
volgende voorwaarden gelden:

Rik Bakker,
Roy Pastoor en
Francoise Dasbach

Periodiek worden roadshows georganiseerd in
Amsterdam, Londen en Parijs.

Financiële!kalender
2 april 2020

Algemene Vergadering

23 april 2020

Trading update Q1

30 juli 2020

Publicatie halfjaarcijfers 2020

29 oktober 2020 Trading update Q3
18 februari 2021 Publicatie jaarcijfers 2020
1 april 2021

Algemene Vergadering
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Onze mensen
In teams meerwaarde bieden voor onze klanten
Interview met Wendy Aendekerk, HR-directeur, over Ordina 2022

Alleen met de beste mensen kunnen we onze klanten helpen
de veranderingen in hun sector voor te zijn. Dat vraagt om een
businessaanpak en om slimme Ordina-professionals die gerichte
oplossingen voor onze klanten adviseren en bieden. Onze mensen
moeten continu vooroplopen in hun vak en in teams meerwaarde
bieden voor onze klanten. Een mooie uitdaging voor de in april 2019
aangetreden HR-directeur Wendy Aendekerk. Zij plaatst haar werk
volledig in het kader van ‘Ordina 2022’: “Al onze collega’s zijn op de
goede weg om dit te bereiken.”
Ons!DNA
Samen meerwaarde toevoegen bij onze klanten,
volgens Aendekerk snijdt dat mes aan twee kanten:
“Je verbetert daarmee je toekomstperspectief
als bedrijf en je maakt Ordina tegelijkertijd
aantrekkelijker, voor zowel huidige als toekomstige
collega’s, omdat ze meer van elkaar leren en
tevredener zijn.” Daarbij hoeft Ordina niet tot in
kern te veranderen: “We blijven wie we zijn, ons
vakmanschap en onze dienstverlening worden door
onze klanten uitstekend gewaardeerd. Ze vormen ons
DNA, dat koesteren we. We richten ons op verbreding
van onszelf: door in teams samen te werken en te
versnellen, door nieuwsgierig te zijn en te blijven,
en door de uitdagingen van onze klanten nog meer

bieden onze
“We
professionals
boeiende
opdrachten bij
grote klanten die
wat betekenen in
de samenleving.

”
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centraal te stellen. Dat is je vak op een andere
manier in de markt zetten.” Het woord ‘samen’ vindt
Aendekerk daarbij belangrijk. “Je kunt in je eentje
naar volle tevredenheid je vak uitoefenen op een
belangrijke klantopdracht, maar alleen samen, in
teamverband, kun je bij die klant ook nieuwe waarde
toevoegen. Klanten willen dat ook.”

communicatie. Ik geloof er echt in dat we dit samen
moeten doen.” Aendekerk haalt een indrukwekkende
checklist met eisen tevoorschijn. Eisen waar de
business, de processen en de oplossingen bij klanten
uiteindelijk aan moeten voldoen: “Niet alles hoeft
meteen. We kijken goed wat onze mensen nodig
hebben om zo ver te komen.”

Dialoog

Betrokkenheid

Met haar HR-team investeert Aendekerk intensief in
alle Ordina-collega’s. Het einddoel geeft houvast en
ze ligt op schema: “Alle collega’s zijn begin 2019 in
interactieve sessies, de College Tour, meegenomen
in de weg naar 2022 vanuit onze Raad van Bestuur.
Vervolgens zijn we in 2019 begonnen met het HRteam om met alle collega’s in gesprek te gaan. In
alle openheid en in continue dialoog. Dat betekent
dus veel tweerichtingsverkeer in contact en in

In 2019 is besloten om de frequentie van het
medewerkertevredenheidsonderzoek via een Pulsemeting op te voeren van eenmaal naar minimaal
tweemaal of meer per jaar. Uit de Pulse-meting van
oktober 2019 blijkt dat de algehele tevredenheid goed
op peil blijft bij Ordina, ondanks de krapte op de
arbeidsmarkt in IT. “We zijn uitgekomen op een 7,1
wat gelijk is aan de score van 2018 (7,1).”

Ontwikkeling!en!opleiding
Intussen blijft het belangrijk dat alle collega’s zich
blijven ontwikkelen. Dat doen zij via training on the
job en coaching vanuit hun manager. Daarnaast biedt
Ordina opleidingsprogramma’s in Nederland, België
en Luxemburg vanuit de Ordina Academy, uiteraard
afgestemd op ‘Ordina 2022’. Zo is in 2019 de Ahead of
Change-Learning kit ontwikkeld. Ook hebben Ordinaprofessionals in de drie landen in 2019 deelgenomen
aan drie soorten development-programma’s. Dit
betroffen specifieke vakinhoudelijke opleidingen,
een programma dat gericht was op een van de
vijf businessproposities en een programma voor
persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kent Ordina
specifieke talentontwikkelingsprogramma’s in drie
domeinen gericht op Ordina 2022: Talent Accelerator,
Commercial Accelerator en Leadership Accelerator;
deze laatste gaat live in 2020.
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Voorsprong

Samen versnellen

De arbeidsmarkt voor IT-talent is krap, in het
bijzonder voor software developers, dus dat is best
een uitdaging, vindt Aendekerk: “Wij zijn een groot
lokaal IT-bedrijf met sterke wortels in de Benelux. We
bieden onze professionals boeiende opdrachten bij
grote klanten die wat betekenen in de samenleving.
We zijn goed in het ontwikkelen van professionals on
the job en we zitten in vele sectoren. Met die kennis
en kunde heb je altijd een voorsprong. Bij een bedrijf
dat Ahead of change is, wil je gewoon graag werken
en door onze mogelijkheden wil je ook niet zomaar
weg.”

Ordina!#$##!vraagt!om!
proactieve!medewerkers!
die!in!teams!waarde!
toevoegen!bij!de!klant"
Onze kernwaarden geven aan waarom en
hoe we dingen doen: discover, connect en
accelerate. De strategie van HR ondersteunt
managers en medewerkers om dit gedrag
met bijbehorende vaardigheden continu te
ontwikkelen. De HR-ambitie geeft daarbij
focus: ‘in 2022 zijn we de beste werkgever die
ervoor zorgt dat Ordina-medewerkers het
maximale uit zichzelf kunnen halen. Voor
zowel de klant, als voor Ordina’.
HR heeft zes doelstellingen gedefinieerd
waarop de voortgang wordt gemeten:

1. Een verbindend doel op basis
waarvan medewerkers een waardevolle
connectie met Ordina aangaan.
2. Een sterk werkgeversmerk in de
arbeidsmarkt dat aantrekkelijk werkt bij de
werving van nieuwe medewerkers en trots
creëert bij huidige medewerkers.
3. Een relevante employee journey binnen
Ordina waarmee medewerkers beleven dat
zij ertoe doen.
4. Een state of the art leeromgeving opdat
Ordina-medewerkers de verandering voor
blijven en kunnen versnellen.
5. Een marktconcurrerend beloningspakket dat medewerkers motiveert de beste
resultaten voor Ordina en onze klanten te
behalen.
6. Een inclusieve en vitale werkomgeving
waarin medewerkers werkgeluk
ervaren.

Naamsbekendheid
Zichtbaarheid van Ordina blijft belangrijk. In 2019
is dan ook de arbeidsmarktcampagne ‘Stay ahead
of change. Start at Ordina’ in Nederland gelanceerd
om de aantrekkelijkheid van Ordina als werkgever
verder te versterken. Een campagne met onze
eigen mensen in de hoofdrol, dat is wat we graag
zien. Tegelijk wil Ordina hiermee de juiste talenten
aantrekken die passen bij Ordina 2022. Onderdeel van
de campagne: een spraakmakend doek aan de gevel
van het hoofdkantoor in Nieuwegein dat vooral vanaf
de snelweg A12 goed te zien is met de tekst: 'Vandaag
stilstaan. Morgen gas geven bij Ordina'.
Ordina-professionals weten als geen ander hoe
boeiend het werk bij Ordina is, weet Aendekerk:
“Zij zijn als gezicht in onze campagnes onze
ambassadeurs, maar ook in het werkende leven.
En daar doen we wat mee, zoals via onder meer het
aanbrengprogramma. Uit onderzoek blijkt dat een
groot deel van onze nieuwe professionals uit het
netwerk van de collega’s afkomstig is.”
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Medewerkerbetrokkenheidsscore

Aantal directe en indirecte medewerkers
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België/Luxemburg!

Communities
Binnen Ordina is een flink aantal communities
actief. Deze interne netwerken, zoals Jong Ordina,
Jtech, Women@ordina, Agile Coaching Gilde, Oracle
Community en Trots op Ordina zorgen ervoor dat
iedereen bij Ordina zijn of haar plek vindt. Ze zorgen
voor kennisuitwisseling, verbinding en bieden een
ontmoetingsplek voor gelijkgezinden.
Aendekerk: “Die onderlinge betrokkenheid is groot.
Dat vind ik positief. Zeker omdat onze collega’s vooral
buiten de deur bij klanten aan het werk zijn. En dat
betekent dat we op dat vlak veel ondernemen: in
communities, maar ook door in 2019 voor het eerst
weer een Ordina-feest voor alle Nederlandse collega’s
te organiseren om een mooi jaar met elkaar te vieren.”

Binden!en!boeien
Wanneer goede medewerkers om wat voor reden
dan ook vertrekken, is dat spijtig, aldus Aendekerk.
Het behouden van eigen talentvolle medewerkers

)'&-&*%&jaar

is dan ook een topprioriteit: “Dat betekent dat
we investeren in onze medewerkers en in een
aantrekkelijke en inclusieve bedrijfscultuur.”
Aendekerk vindt het belangrijk dat ook managers
alert zijn op eventuele vertrekrisico’s: “In gesprekken
met medewerkers is binden en boeien een vast
aandachtspunt. Wij coachen managers hoe ze hier
bewust mee om kunnen gaan. We letten erop dat we
met de (secundaire) arbeidsvoorwaarden niet uit
de pas lopen. En het is ook een kwestie van gerichte
aandacht. Onze loopbaanpaden vanuit ‘Ordina 2022’
bieden alle kansen voor medewerkers om in zichzelf
te investeren.”

Aantal!medewerkers
Ordina heeft in 2019 in Nederland, België en
Luxemburg 558 nieuwe medewerkers aangetrokken,
waarvan 185 young professionals en 373 medior en
senior IT’ers. Aan het eind van het verslagjaar telde
Ordina 2.428 directe medewerkers, 2.340 fte (2018:
2.428 medewerkers, 2.345 fte). “Met name in België

en Luxemburg zijn we er uitstekend in geslaagd om
met goede IT-professionals te groeien. In Nederland
zijn we er helaas niet ingeslaagd om te groeien, de
werving verliep zeer succesvol, maar ook retentie is in
deze arbeidsmarkt een grote uitdaging.”
Van de medewerkers in dienst per ultimo 2019 werkte
76% op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst
en 24% op basis van een parttime overeenkomst.
Het percentage tijdelijke contracten bedroeg 1%
en het percentage voor onbetaalde tijd 99%. Het
kan voorkomen dat Ordina een klantvraag niet kan
invullen met een eigen medewerker. Hiervoor worden
dan externen (onder andere ZZP’ers) ingehuurd. De
aard van de werkzaamheden is in deze gevallen gelijk
aan die van de eigen medewerkers. De gemiddelde
leeftijd van onze medewerkers bedroeg in 2019 39,7
jaar (ultimo 2018: 39,9 jaar).
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Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Inclusieve!bedrijfscultuur

In %

Het ziekteverzuim in Nederland bedroeg 3,6% en is
in 2019 gedaald. In België is het ziekteverzuim iets
gestegen naar 3,6%. De daling in Nederland is mede
te danken aan het vitaliteitsprogramma dat in 2019 is
geïntroduceerd en volledig is gericht op veerkracht,
ergonomie en fit check. Aendekerk: “Wil je Ahead
of change zijn, dan moet je fit zijn. Zo simpel is het.
Aan het eind van de dag moet je voldoende energie
over hebben om ook nog andere dingen te doen,
zoals rond je gezin of je hobby’s. Zo zijn er via de
Ordina Academy diverse online programma’s die de
medewerkers hierin verder kunnen begeleiden. Ook
hebben de collega’s via het Prevent-loket snel toegang
tot verschillende zorgaanbieders, van fysiotherapeut
tot psycholoog. Daarnaast is in Nederland een
gespecialiseerde HR Businesspartner Vitality
aangesteld.”

Divers samengestelde teams presteren doorgaans
beter. Op onze weg naar 2022 vinden wij een
inclusieve en diverse bedrijfscultuur noodzakelijk.
Dat betekent dat medewerkers zich bij Ordina vrij
moeten voelen om hun mening te uiten en zichzelf
te zijn. De medewerkers gaven in de laatste Pulsemeting Ordina een ruime 7 voor de open cultuur.
Aendekerk: “Verandering is inderdaad alleen
succesvol als iedereen er mag zijn en meedoet.
Daarvoor moet je naar mijn mening vooral een
inclusieve organisatie zijn. Ik vind het belangrijker
om dat te bereiken dan dat je van bovenaf gaat
streven naar een bepaalde mate van diversiteit.”
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Bestuurlijk toptalent
kiest voor Ordina
Na haar studie bedrijfskunde in Rotterdam
werkte Wendy Aendekerk (45) eerst als
HR-consultant, daarna als HR-manager bij
Havenbedrijf Rotterdam en vervolgens in
uiteenlopende HR- en managementfuncties
(bij softwareleverancier UNIT4, Huisman
Equipment en ERIKS). In april 2019 ging ze
als HR-directeur bij Ordina aan de slag. In
september 2019 werd ze genomineerd voor
‘MT Next Leadership 50,’ dé lijst met het
bestuurlijk toptalent van Nederland.
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De ondernemingsraad
Nederland
De ondernemingsraad (OR) is een adviesorgaan voor
de Raad van Bestuur dat bestaat uit medewerkers van
Ordina. De samenwerking tussen OR en bestuurder
was in 2019 constructief.

De OR heeft positief advies uitgebracht over de
verlenging van de financieringsovereenkomst. Deze
overeenkomst heeft Ordina tegen betere voorwaarden
kunnen afsluiten in 2019. Ook de voorbereiding
van de OR-verkiezingen die in maart 2020 worden
gehouden, maken deel uit van de agenda van de OR.

België
De trajecten die door het bestuur en de OR zijn
opgepakt, liggen in lijn met de strategie Ordina 2022.
De OR heeft het bestuur gesteund in zijn herontwerp
van de HR-organisatie, zodat de afdeling klaar is om
veranderingen als gevolg van de nieuwe strategie te
faciliteren. Er heeft een pilot plaatsgevonden voor
een nieuw functiehuis, waarbij HR, Commercie en
de ondernemingsraad nauw hebben samengewerkt.
Daarnaast was de OR betrokken bij de selectie van
een nieuwe partner voor de uitvoering van de HRprocessen van Ordina.

De ondernemingsraad (OR) en het Comité
voor Preventie en welzijn op het Werk (CPBW)
hebben evenveel vertegenwoordigers aan
zowel de werkgevers- als werknemerskant. De
ondernemingsraad geeft advies over financiële
en economische onderwerpen. Het CPBW
besteedt aandacht aan de ergonomie, preventie en
psychosociale aspecten van het werk.
De samenwerking tussen de OR en het Comité
is constructief, met aandacht voor zowel de
belangen van de medewerkers, de werkgever als de
aandeelhouder. De vergaderingen in 2019 verliepen
in een open en constructieve sfeer.

Events
In juni 2019 vond op het hoofdkantoor in Nieuwegein
de vierde editie plaats van het succesvolle jaarevent
Code & Comedy. Zo’n 250 software developers
kwamen af op dit sprankelende evenement dat dit
keer in het teken stond van gaming. Keynote speakers
waren Mark Heckler van Pivotal Software en Hans
Bos van Microsoft. Er vonden inspirerende breakout sessies plaats over onder meer Docker en het
open source framework Flutter van Google. En zoals
gebruikelijk werd Code & Comedy afgesloten met een
ludieke wrap up van de Comedy Train.

Recruiters van Ordina zijn aanwezig op alle
evenementen die ertoe doen. Zo stond Ordina in
november 2019 op de Nationale Carrièredagen in de
Werkspoorkathedraal in Utrecht.
Ook heeft Ordina een afdeling campus recruitment
voor het werven van young professionals voor Ordina.
Door samenwerking met studentenverenigingen,
hogescholen en universiteiten komen de recruiters in
contact met IT-studenten om ze te enthousiasmeren
voor een carrière bij Ordina.

Op de maandelijkse OR-vergaderingen komt een
aantal terugkerende onderwerpen aan bod, zoals
de opvolging van de resultaten van Ordina en de
beschikbaarheidscijfers. Andere onderwerpen die aan
bod zijn gekomen in 2019 zijn de hernieuwing van
CAO 90, de opvolging van retentie van medewerkers,
het invoeren van een nieuwe tool voor urenregistratie
en vakantieaanvragen en de resultaten van de Pulsemeting bij alle medewerkers in oktober 2019.
In het CPBW komen ook een aantal punten elke
maand terug, zoals de resultaten van de Satisfaction
barometer van onze medewerkers en de opvolging
van langdurig zieken. Specifiek in 2019 werden
de resultaten besproken van een enquête over
ergonomische aspecten. Er is ook met onze externe
dienst voor Preventie en het CPBW een evaluatie
gedaan van de burn-out preventiemaatregelen.
In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen voor de
hernieuwing van de werknemersvertegenwoordigers.

