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BOUWEN AAN EEN
DIGITALE WERELD
DIE MENSEN
VOORUITHELPT:
ICT VOOR MENSEN
Snelle technologische ontwikkelingen
veranderen de wereld waarin we leven,
werken en communiceren ingrijpend.
Dit doet een groot beroep op ons
aanpassingsvermogen, maar het biedt
ook volop kansen. De toepassing van
ICT helpt om tal van bedrijfsmatige
en maatschappelijke vraagstukken op
te lossen.
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VISIE

MISSIE

In onze optiek vormt ICT de sleutel voor het oplossen

Humanisering van ICT

Samen duurzaam innoveren

Tegelijk biedt ICT een antwoord op grote maatschap

en apps worden slimmer, persoonlijker en intuïtiever.

We investeren veel in het begrijpen en doorgronden van

pelijke vraagstukken, zoals een efficiëntere overheid,

Technologische oplossingen anticiperen op onze

de business van onze klanten, omdat we de nieuwste

betaalbare zorg en een schoon milieu.

behoeften en houden rekening met onze beleving.

kennis en technologie zorgvuldig willen toepassen

Menselijke behoeften en technologie versmelten.

binnen de context van de klant. Wij constateren dat het

Als ICT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten

Van technologische oplossingen wordt verwacht dat ze

soepele verloop van de primaire processen bij organi

mensen kunnen vertrouwen op goedwerkende en

aansluiten bij de persoonlijke beleving van de gebruiker.

saties sterk samenhangt met de flexibiliteit van de

duurzame oplossingen. Alleen dan helpt ICT mensen om

Deze ‘humanisering’ van ICT stelt hoge eisen aan design

IT-omgeving. ICT-projecten zijn daarmee per definitie

succesvol mee te gaan in de steeds sneller veranderende

en gebruiksgemak. Naast technologische kennis vraagt

integrale veranderprocessen geworden: een succesvolle

wereld en creëert het waarde voor de lange termijn.

dit om medische, psychologische en sociologische

technische implementatie hangt af van de mate waarin

Ordina zet zich hier dagelijks voor in.

inzichten en nieuwe vormen van leiderschap, om zo

bestaande processen, rollen en verantwoordelijkheden

op lange termijn waarde te creëren.

van medewerkers mee kunnen veranderen. Dat vraagt

Onze manier van werken sluit aan bij eigentijdse

Ordina anticipeert op deze ontwikkeling, onder meer

niet alleen van opdrachtgevers, maar ook van Ordina als

uitdagingen. De tijd waarin massale IT-volumes en

in ons opleidingsprogramma en bij de werving van

leverancier om een intensieve vorm van samenwerken.

grootschalige projecten de boventoon voerden, is voorbij.

nieuwe medewerkers.

En het vraagt vooral om een mindset om in cocreatie

van nieuwe uitdagingen waar organisaties voor staan.

Technologie ligt onder ieders handbereik. Apparaten

Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren.
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gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Bij dit alles

De behoefte groeit aan compacte projecten die snel

stellen we ons maatschappelijk verantwoord op.

resultaten opleveren. In kortcyclische sprints met een

We realiseren ons dat uiteindelijk alles draait om het

flexibele inzet van specialisten, veelal met een agile

resultaat. De gebruiker verwacht niet alleen meer

werkwijze en gericht op concrete resultaten. Ordina

mogelijkheden, hij mag erop vertrouwen dat nieuwe

Het spreekt vanzelf dat wij hechten aan duurzame relaties

bereikt die met nieuwe, succesrijke businessproposities.

oplossingen doen wat ze beloven. Ordina maakt zich

met klanten en medewerkers. Alleen zo beschikken we

hiervoor sterk. Omdat we vinden dat ICT moet werken.

altijd over de benodigde kennis om technologieën

Voor mensen.

werkelijk van waarde te laten zijn voor klanten en
langetermijn waardecreatie te realiseren. Ordina is voor
klanten nooit ver weg, heeft veel kennis van de lokale
markt en van wet- en regelgeving en vult dit aan met
partnerships. Bij Ordina zijn de lijnen naar specialisten
en naar het management altijd kort.
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Aanpassingsvermogen

Waar de omgeving steeds sneller verandert,
komen bestaande organisaties en business
modellen sterk onder druk te staan. Nieuwe
toetreders die hier goed mee omgaan, weten
de marktverhoudingen fundamenteel te
veranderen. Daarom is het voor bedrijven en
instellingen van groot belang om tijdig de
kansen van technische innovaties te
onderkennen. De succesfactoren zijn het
benutten van de eigen innovatiekracht, het
verbinden van mensen en organisaties met
intuïtief werkende technologieën en het
doorvoeren van vernieuwingen op een veilige
en robuuste manier. Ordina speelt hierin een
belangrijke rol.

Innovatiekracht

Voor bedrijven is het van groot belang om de
eigen innovatiekracht te vergroten. Ordina
ondersteunt dit. We zetten specialisten in met
de juiste kennis van nieuwe technologieën,
methoden en werkprocessen. Dynamische
werkvormen zoals agile, DevOps, scrum en
cocreatie met ketenpartners zijn daarbij
behulpzaam. We koppelen jong talent aan
ervaren professionals, wat niet alleen leidt tot
kennisoverdracht, maar ook nieuwe impulsen

geeft aan de innovatiekracht. Zo vergroot
Ordina haar innovatiekracht door de inzet
van mensen, methoden en technologie.
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Onze businessthema’s

Intuïtieve technologie

Eindgebruikers willen grip houden op ICTtoepassingen via een technologie die intuïtief
aanvoelt. Dit vraagt de nodige aandacht voor
design en user experience bij het flexibel en
schaalbaar integreren van nieuwe technische
mogelijkheden. Wij verbinden mensen,
organisaties, informatiebronnen en devices
via intuïtief werkende technologie op een
dusdanige manier, dat volledig informatie
gestuurd handelen mogelijk wordt.

Veilig en robuust

Bij technologische vernieuwing mogen de
continuïteit en robuustheid van bestaande
systemen op geen enkele manier in gevaar
komen. Wij waarborgen die continuïteit
tijdens de vernieuwingsslag. We leggen een
verantwoorde koppeling tussen innovatie en
legacy door bestaande systemen en data
goed te beschermen. Zo zorgen wij er altijd
voor dat de systemen en data veilig en
robuust zijn.
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Ordina geeft invulling aan een herkenbare go-to-market
met vijf heldere businessproposities: (1) de inzet van
High performance teams, (2) de ontwikkeling van
Intelligente datagedreven organisaties, (3) ons aanbod

High performance teams

maximale klantwaarde creëren. Positief neveneffect is

Onze High performance teams zijn er

dat ook andere teams in de klantorganisatie geïnspireerd

volledig op gericht om innovatieve

raken en beter presteren.

oplossingen voor onze klanten te

om bedrijfsprocessen te versnellen via Digitale

ontwikkelen, de kwaliteit van IT-toepassingen te

acceleratie, (4) de creatie, onderhoud en door

verhogen of de primaire processen bij onze klanten

ontwikkeling van Business platforms en (5) de wijze

te optimaliseren. Het zijn multidisciplinaire coalities

waarop wij Security & privacy kunnen verzekeren.

van professionals die meester zijn in diverse
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BUSINESSPROPOSITIES

Intelligente datagedreven
organisaties

Een intelligente datagedreven organisatie
weet precies wat erom zich heen gebeurt en

technologieën, van Java en Microsoft tot Drupal

is wendbaar genoeg om daar adequaat op in te spelen.

De proposities geven antwoord op belangrijke trends

en Pega. Pure vakmensen die gewend zijn om met

Ordina is de gids in de reis hiernaartoe en zorgt ervoor

en ontwikkelingen in de markt en sluiten aan op onze

elkaar te werken vanuit een gemeenschappelijke

dat een organisatie maximale waarde uit data haalt.

krachtige bundeling van expertise, uit beproefde

cultuur en een gemeenschappelijk kwaliteitsbesef.

Het resultaat: meer slagvaardigheid, een uitstekende

oplossingen én uit innovaties die aanwezig zijn in de

klantbeleving en het inzicht om met een aangepast

volle breedte van ons bedrijf. Ze komen tot stand via

High performance teams werken op basis van een

businessmodel te anticiperen op de wereld van

een hechte samenwerking van Ordina-collega’s in slag

DevOps-cultuur. Ze onderscheiden zich door een hoge

morgen.

vaardige, multidisciplinaire teams. Langs die weg nemen

mate van teammaturity, waarbij onderlinge coaching en

we de volle regie en verantwoordelijkheid voor de

het meten van effectiviteit een prominente rol spelen.

Er gelden drie randvoorwaarden om een intelligente

opdrachten die we uitvoeren. De aanpak creëert

Ten slotte gebruiken High performance teams een vaste

datagedreven organisatie te worden. Ordina ondersteunt

maximale langetermijnwaarde bij onze klanten en

set tools en businessplatforms. Deze combinatie zorgt

de organisatie bij de invulling ervan:

maakt de opdrachten extra interessant voor Ordina.

ervoor dat de teams in korte tijd hun doelen halen en

High performance
teams

Digitale acceleratie

Intelligente data
gedreven organisaties

Business platforms

Security & privacy
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in kaart, zorgen dat de klant deze kan verzamelen én
toegankelijk kan maken voor de juiste personen in
de organisatie of voor zijn klanten.
• We bieden de klant oplossingen om de mix aan data te

Digitale acceleratie

eigenaarschap en enthousiaste gebruikers. Door alle

In een digitale wereld waarin nieuwe

stakeholders vanaf het begin mee te nemen in de

technologieën elkaar steeds sneller

plannen en te zorgen dat deze plannen voor digitale

opvolgen, is het voor organisaties lastig om

acceleratie breed worden gedragen, is succes mogelijk.

voorop te blijven lopen. Bedrijven die in deze tijd van

analyseren, nieuwe verbanden te ontdekken en dieper

digitalisering hun businessmodel aanpassen en zichzelf

inzicht te vergaren in zijn bedrijfsprocessen.

opnieuw op de kaart weten te zetten, vergroten hun

• We zorgen dat de klant kansen verzilvert door zijn
ICT-landschap te verrijken met datagedreven

bestaanszekerheid en blijven relevant voor klanten en
medewerkers.

applicaties.
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• We brengen de relevante in- en externe databronnen

Business platforms

Business platforms zijn voor organisaties
van cruciaal belang voor de dagelijkse gang
van zaken. Ze moeten altijd beschikbaar
zijn en ruimte bieden voor waardegedreven innovaties

Belangrijk daarbij is dat klanten en medewerkers door

die in dienst staan van gebruikerstevredenheid,

Ordina kan organisaties ondersteunen op het gebied

de snelle technologische ontwikkelingen veranderende

prestaties en effectiviteit.

van onder meer datamigratie, advanced analytics,

behoeften en verwachtingen hebben. Ze willen altijd,

Ordina ziet een aantal randvoorwaarden voor het succes

metadatamanagement, data-driven applicaties en

overal en via elk kanaal bediend worden en met elkaar

van business platforms. Ze moeten de continuïteit van de

smart asset management.

kunnen interacteren. Dat kan bijvoorbeeld met intuïtieve

dagelijkse processen garanderen, zorgen dat een

websites, apps en andere ICT-toepassingen die dicht bij

organisatie tegen lage kosten kan profiteren van de

mensen staan.

technologische kansen, meebewegen met de organisatie
en de ecosystemen waarin die opereert én de organisatie

Ordina hanteert de volgende stappen om die digitale

in staat stellen om te innoveren en op te schalen.

versnelling te realiseren:

Wij hebben vier strategieën om de waarde van een

• Met onze Value Discovery-aanpak combineren we

business platform te optimaliseren:

technologie en businesskennis van de klant om nieuwe

Simplify – Een business platform moet stabiel zijn.

toepassingen te ontwikkelen die van toegevoegde

Daarom zetten wij in op robuustheid, flexibiliteit,

waarde zijn voor de klant. Daarbij werken we op

rationalisatie en reductie van de complexiteit van

basis van Design Thinking-principes.

business platforms.

• Vervolgens zetten we digitale acceleratieteams in.

Surround – Business platforms zijn een gestandaar

Met deze multidisciplinaire teams kunnen we snel

diseerde kern van een proces. Door hier agile ontwikkel

komen tot executie van prototypen, minimum viable

platforms en standaard businessapps omheen te bouwen

experiences en minimum viable products, om daarna

helpen we een organisatie om de productiviteit en

snel op te schalen.

wendbaarheid van haar business platforms te vergroten.

• Als laatste stap noemen we duurzame activatie.
Succesvolle executie staat of valt met breed

Innovate – Ordina kan voor klanten meerwaarde creëren
door nieuwe technologische ontwikkelingen en werk
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Smart Partnering – Samen met de klant kijken we
strategisch naar het partnerlandschap en selecteren
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wijzen te koppelen aan bestaande business platforms.

partners op basis van specifieke behoeften binnen de
business platforms. Van experts voor het beheren van
legacysystemen tot specialisten voor het beheer en de
ontwikkeling van (multi)cloudoplossingen.

Security & privacy

Naast tal van nieuwe kansen levert de
digitalisering ook nieuwe bedreigingen op,
zoals cyberaanvallen en identiteitsfraude.
Strengere eisen en toenemende risico’s vragen om een
proactieve aanpak op het gebied van security & privacy.
Het is de uitdaging om met minimale capaciteit en een zo
efficiënt mogelijk budget de juiste maatregelen te kiezen
en te implementeren.
Ons devies luidt ‘morgen een stukje veiliger dan
vandaag’. Pak security & privacy niet meteen groots en
meeslepend aan, maar verhoog de informatieveiligheid
praktisch en gefaseerd. Op specifieke onderdelen die
voor de organisatie belangrijk zijn. En gericht op actuele
dreigingen.
Een integrale aanpak is nodig om de veiligheid en
weerbaarheid te waarborgen. Hierin zijn zowel de
techniek en organisatorische vraagstukken als
personele aspecten meegenomen. Met flexibele teams
en gespecialiseerde expertises passen we een agile
aanpak toe om de bedrijfsprioriteiten te adresseren.
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ICT VOOR MENSEN
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Marco & het data-
gedreven Kadaster
Buiten de gebaande paden
Intelligente datagedreven organisaties zijn wendbaar,
zodat ze met de tijd mee kunnen gaan. Ordina helpt
daarbij en zorgt dat organisaties maximale waarde uit
data kunnen halen. Zo klopte het Kadaster bij ons aan
met de vraag hoe ze informatie over haar informatie
producten het beste via internet kon publiceren.
Marco Brattinga was de aangewezen man om ze
daarbij te helpen. ‘We kozen voor het ontwikkelen van

Marco Brattinga,
Senior principle expert bij Ordina:

een open source dataplatform. Belangrijk onderdeel
van het platform is een catalogus die gebruikers inzicht

‘Transparanter dan dit
wordt het niet!’

geeft welke data voor hen relevant is, en hoe zij die
kunnen gebruiken. Transparanter dan dat wordt het
niet! Dit project is er voor mij één om nooit te vergeten.
Ordina en het Kadaster waren bereid om voor open
source te kiezen en daarmee buiten de gebaande
paden te gaan. Hierdoor hebben we echt iets bijzonders
kunnen neerzetten.’

Intelligente datagedreven organisatie
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Rendementsverbetering

Groei

creatie via innovatieve oplossingen die relevant en

continuïteit van de organisatie te borgen. Met deze

waarde te bieden aan klanten in Nederland, België en

aantrekkelijk zijn voor onze klanten en medewerkers.

marge behoren wij tot de best renderende bedrijven in

Luxemburg. Door specifieke kennis van de lokale markt

Om deze langetermijn waardecreatie te realiseren hebben

onze branche. In 2017 bedroeg de EBITDA-marge 4,2%

en regelgeving kunnen we relevante oplossingen

we een vijftal concrete doelen geformuleerd:

(2016: 4,4%). Wij sturen daarbij op een evenwichtige

ontwikkelen die onze klanten helpen om hun

• Rendementsverbetering

kostenstructuur met lage overhead, een optimale

doelstellingen te realiseren. Onze groei loopt langs een

• Groei

productiviteit en een beschikbaarheid lager dan 10%.

aantal assen:

• Hoogwaardige dienstverlening

In 2017 was de beschikbaarheid 9,2% (2016: 9,0%).

1. Groeien bij onze key klanten door van een betrouw

Ordina wil behoren tot de kopgroep van de ICT-sector.
Daartoe koersen wij op duurzame langetermijn waarde

Ordina streeft naar een EBITDA-marge van 7-9% om de

Ordina wil omzetgroei realiseren door toegevoegde

• Hoge medewerkerbetrokkenheid

bare IT-partner door te groeien naar de IT- én

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

businesspartner en proactief met innovatieve

Rendement - EBITDA marge
In %
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DOELEN

businessoplossingen komen.
2. Een nummer-1-positie bij lokale mid-size klanten
bereiken door snel te acteren en onze expertise te

10

Ambitieniveau: 7% -9%

bundelen door hen in de volle breedte te ontzorgen.
3. Groeien met eigen medewerkers, waarbij we onze
bevlogen en ondernemende professionals kunnen
laten presteren door optimale werkomstandigheden

5
4,4

2,7

te creëren, waarin ruimte is voor persoonlijke

4,2

Ook wordt er gewerkt aan strategische competentie

1,2

0
2014

2015

ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap.
ontwikkeling door het continu verrijken en

2016

2017

actualiseren van de kennis en kunde van zowel
onze professionals als managers.
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Onze klanten leggen de lat steeds hoger en verwachten
ieder jaar meer van onze mensen en dienstverlening.
Dat houdt ons scherp in ons streven naar continue
verbetering. Door te focussen op klanttevredenheid

‘Ordina behaalde in het Outsourcing
Performance-onderzoek van Giarte
een aanbevelingscore van 96%’
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Hoogwaardige dienstverlening

versterken we planmatig de dialoog met de klant om
blijvend een uitstekende dienstverlening te verzorgen.
Dat werpt zijn vruchten af, want Ordina scoort goed in
externe onderzoeken. Zo behaalde Ordina de eerste
plaats in de categorie Detachering & outsourcing,
onderdeel van de MT1000, waarin Management Team
jaarlijks onderzoek laat doen naar de kwaliteit en
populariteit van de beste dienstverleners in Nederland.
Daarnaast heeft Ordina in het Outsourcing
Performance-onderzoek van Giarte over 2017 een
aanbevelingsscore van 96% behaald en scoort hiermee
het hoogst in de dertien jaar dat ze meedoet aan de
studie. In het jaarlijkse onderzoek van Giarte wordt

Ordina Promotor Score
90

wordt Ordina het meest gewaardeerd voor de openheid
en betrouwbaarheid in de relatie met klanten.

70
60

68
65,6

houden we een klanttevredenheidsonderzoek onder

meten we de algehele tevredenheid van onze klanten

65,3

2015

2016

2017

Nederland
België /Luxemburg
Ambitieniveau: minimaal 70

Ordina Klanttevredenheid

8

7,8

7,9

7,0

7,1

2014

2015

7

onze klanten in zowel Nederland als België/Luxemburg.
Via deze zogeheten Klantevredenheidsindex (KTI)

72,0

54,0
2014

Ordina Promotor Score (OPS), waarbij we kijken naar
onder meer portfolio, innovatie en branchekennis,

67,2

50

Om zelf de klanttevredenheid te meten, maakt Ordina
gebruik van verschillende instrumenten. Naast de

81,3

80

gemeten wat de perceptie is van klanten over hun
outsourcing service providers. Volgens het onderzoek

84,3

7,8

7,6

6,9

7,0

2016

2017

6

Nederland
België /Luxemburg
Ambitieniveau: minimaal 7,0
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Er is sprake van een stabiele tevredenheid. Onze ambitie

navraag naar de sterke en zwakke punten van onze

is om samen een bovengemiddelde medewerker

dienstverlening, expertise en producten. Naar aanleiding

betrokkenheid te realiseren. De respons onder mede

van deze metingen stellen we, daar waar nodig, in

werkers is het hoogste in drie jaar, namelijk 79,7%.

samenwerking met de klant een actieplan op om de

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat

dienstverlening te verbeteren.

opleiding & begeleiding, organisatie & cultuur en de
aangeboden functie belangrijke redenen zijn om voor

In Nederland was de OPS 65,3 (2016: 72,0) en in België/

Ordina te komen werken.

Luxemburg 54,0 (2016: 81,3). We hebben vastgesteld
dat er een verschuiving is opgetreden van het aantal

Ook in 2017 is er weer aandacht besteed aan de

promoters naar passives. Hiervoor zijn verbeterplannen

betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie

in uitvoering. In 2017 was de KTI in Nederland 7,0

door onder meer het organiseren van zogeheten pizza

(2016: 6,9). In België/Luxemburg bedroeg de KTI 7,6

sessies, waarbij medewerkers met een lid van de Raad

(2016: 7,8).

van Bestuur op informele wijze in discussie gaan. In de

Hoge medewerkerbetrokkenheid

Ordina is bij uitstek een mensenbedrijf en wil daarom
tot de top van ICT-werkgevers blijven behoren. We
investeren in de ontwikkeling, opleiding en vitaliteit
van onze medewerkers. Als werkgever willen we een

sessies werd samen gebrainstormd over belangrijke
thema’s als het binden en boeien van medewerkers en
hoe we de beste mensen uit de markt kunnen werven.
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en onderzoeken we het imago van Ordina. Ook doen we

Ordina medewerkerbetrokkenheid
8

7,7

7,2

7,1

6,4

6,3

6,5

6,4

2014

2015

2016

2017

7
6

7,6

5

Nederland
Belgie/Luxemburg
Ambitieniveau: minimaal 7,0

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen met onze klanten en medewerkers ontwikkelen

waarderingsscore van minimaal 7,0 behalen in ons

wij duurzame digitale oplossingen waarmee we de

jaarlijkse Medewerker Betrokkenheid Onderzoek (MBO).

kwaliteit van leven en de wereld om ons heen verbeteren.

Dit vormt voor ons een belangrijke indicator dat we tot

In lijn hiermee is het mvo-beleid van Ordina gericht op

het beste kwartiel behoren in de sector. Binnen Ordina

vijf thema’s: medewerkers, klanten, samenleving,

als geheel bereikten we in 2017 een medewerker

leveranciers & middelen en externe verplichtingen &

betrokkenheid van 6,8 (2016: 6,8). In Nederland lag

validatie. Per thema zijn er concrete doelen bepaald.

die score op 6,4 (2016: 6,5). In België/Luxemburg lag

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Maatschappelijk

deze score in 2017 op 7,7 (2016: 7,6).

verantwoord ondernemen op bladzijde 60.

‘Ordina is bij uitstek
een mensenbedrijf.’
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MARKTEN

Ordina is actief in vier markten: overheid, financiële
dienstverlening, industrie en zorg. Wij helpen
klanten met het realiseren van business- en
ICT-oplossingen.

Omzet per markt
In duizenden euro’s
Overheid

2016 1
116.513

2017

Ontwikkeling
2017 t.o.v. 2016 1

127.093

9,1%

Financiële dienstverlening

101.291

95.748

-5,5%

Industrie

101.058

99.560

-1,5%

24.713

22.487

-9,0%

343.575

344.888

0,4%

Zorg
Totaal

1) 2
 016 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast door herclassificatie van
een aantal klanten.
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Markten

OVERHEID

Kwaliteitsambities realiseren
door digitalisering van de dienst
verlening
Overheidsinstellingen staan voor complexe uitdagingen.

met de opdrachtgever de kwaliteit en het resultaat van

Van het betaalbaar houden van zorg en de bescherming

de ICT-projecten voorop te zetten.

tegen cybercrime, van de creatie van digitale service rond
zaken als btw-aangiften en vergunningsaanvragen tot het
terugdringen van de CO2-uitstoot. De grote vraag: hoe

Een efficiënte, faciliterende overheid

Vanwege de decentralisaties en de noodzaak tot meer

kunnen we met ICT deze maatschappelijke uitdagingen

efficiëntie zijn digitale verbindingen tussen overheid,

het hoofd bieden én digitale ambities realiseren op

burger en bedrijfsleven doorslaggevend voor de toekom

landelijk, regionaal en lokaal niveau?

stige leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze

Digitale ambitie en de menselijke maat

samenleving. Tegelijkertijd wordt van de burger meer
zelfredzaamheid en participatie verwacht. Dit alles

Door de dienstverlening te digitaliseren kan de overheid

met het doel om de sociale voorzieningen en welvaart

haar kwaliteitsambities wel degelijk realiseren. Voor

in stand te kunnen houden. Een samenleving waarin

waarde is dat de menselijke maat wordt gerespecteerd,

burgers ook elkaar kunnen helpen, vraagt om een

dat de technologie ‘dichtbij’ voelt en tot betekenisvol

faciliterende overheid en ICT-systemen die volledig

contact leidt. De ICT-sector ondersteunt de overheid bij

op dit samenspel ingesteld zijn. De bestaande systemen

deze digitale transformatie. De verwachtingen lijken

moeten daarvoor flexibeler worden ingericht met

getemperd door de publieke discussie over grote ICT-

gebruiksvriendelijke interfaces die intuïtief te bedienen

projecten en aanbestedingen bij de overheid. Ordina

zijn. Ordina kan helpen om overheid en burger op deze

voelt zich daardoor juist aangespoord om in goed overleg

manier met elkaar te verbinden.
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Door de bril van de expert
veiliger en houden beide handen vrij
voor het sleutelen. Geblader door

Digitaliseren via twee kloksnelheden

De doelstellingen van de overheid op het gebied van

instructieboekjes is met de Microsoft

digitale dienstverlening zijn benoemd in de digitale

HoloLens voltooid verleden tijd. Deze

agenda. Hierin is de ambitie uitgesproken dat burgers en

veelbelovende procesinnovatie is binnen

bedrijven hun overheidszaken zoveel mogelijk digitaal

vijf weken ontwikkeld door een team

kunnen afhandelen. Ordina gelooft in een verantwoorde

waarin experts van Ordina nauw

digitalisering, waarbij de aanpak van de inrichting van

samenwerkten met praktijkspecialisten

ICT-systemen om twee kloksnelheden vraagt. Digi

van de Koninklijke Marine.

talisering waar het kan en menselijk contact waar nodig.

Werkend prototype

Innovatieconsultant Jasper Jochem
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Case Koninklijke Marine

Maar ook: de robuustheid van bestaande systemen
waarborgen en tegelijkertijd een verantwoorde slag
maken naar de adoptie van nieuwe technologieën.

van Ordina SMART Technologies was
nauw betrokken bij het project. Jasper:
Hoe stellen we onze monteurs in staat

“Wij waren ervan overtuigd dat het

om alle technische systemen te kunnen

technologisch moest kunnen. Dit was

onderhouden aan boord? Kan technologie

alleen nooit eerder vertoond. Het idee

daarbij helpen? Met die laatste vraag

hebben we nu met de marine vertaald

klopte de Koninklijke Marine dit jaar aan

naar een werkend prototype waar we

bij Ordina. Het antwoord was ja! Dankzij

ook de eerste ervaringen mee hebben

augmented reality.

opgedaan. Die zijn positief.”

HoloLens

Opdrachtgever Michel Caspers van de
Koninklijke Marine is het met hem eens:

De monteurs zetten hun Microsoft

“Wij zijn dit experiment bewust

HoloLens op, bekijken een scheepsmotor

aangegaan. Het hoefde geen kant-en-klaar

door die slimme bril en krijgen vervolgens

product op te leveren. Wij wilden wel

de instructies – wat te doen in welke

weten of deze innovatie toepasbaar is in

volgorde – vanzelf op hun netvlies

de militaire context. Dat is goed gelukt.

geprojecteerd. Zo bekijken de monteurs

En de samenwerking met Ordina is ons

hun motor als het ware door de bril van de

uitstekend bevallen. Wij hebben dit

expert. Ze maken daarbij minder fouten,

samen opgeleverd, voelden ons eerder

werken sneller, geconcentreerder en

collega dan klant en dat zegt alles.” ■

Dennis Struyk, marktdirecteur Public:

‘De Nederlandse overheid heeft veel te
winnen door in de hoogste versnelling
vergaand te digitaliseren. Ordina wil die
partner zijn om dit te realiseren, waarbij
ICT voor mensen centraal staat.’
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Ordina beschikt over de expertise om te helpen bij deze
digitalisering. Wij kunnen overheidsinstellingen onder
steunen met het realiseren van digitale ambities op
landelijk, regionaal en lokaal niveau. Vanuit multi
disciplinaire High performance teams die in korte tijd tot
de relevante vernieuwingen komen. Of het nu gaat om de
ontwikkeling en het beheer van apps, de realisatie van
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High performance teams

digitale werkplekken, veilige datastromen, privacy en
security of om andere ICT-zaken die burgers, bedrijven
en overheidsinstellingen met elkaar verbinden: wij
zorgen ervoor dat burgers en het bedrijfsleven via apps
en andere toepassingen probleemloos met de overheid
kunnen communiceren.

Intensiveren en stroomlijnen

De digitalisering biedt kansen voor de overheid om een
dienstverlening aan te bieden die de interactie met de
burger en het bedrijfsleven zal intensiveren en stroom
lijnen. Daarvoor is een aantal zaken noodzakelijk.
Allereerst is er een andere manier van aansturing van
ICT-projecten nodig. ICT-projecten zijn steeds vaker
veranderingstrajecten, waarbij de technische imple
mentatie samengaat met de aanpassing van bestaande
processen, rollen en verantwoordelijkheden van mede
werkers. Dat vraagt om nieuwe werkmethoden. Boven
dien hebben overheidsorganisaties nieuw ICT-talent
nodig om de vergrijzing in de sector tegen te gaan.
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FINANCIËLE DIENSTVERLENING
Technologische innovatie biedt
de financiële sector kansen
Financiële instellingen spelen een prominente rol in de

kunnen doen. Dat vereist geschikte data uit de daartoe

samenleving en zijn belangrijk voor economische groei.

geëigende informatiebronnen. Via de toepassing van

Niet voor niets stelt de overheid strenge eisen aan

bigdata- en artificial intelligencetechnieken kunnen

compliance en veiligheid; eisen die sinds de bankencrisis

deze data (met toestemming van de klant) snel en auto

alleen maar stringenter zijn geworden. De digitalisering

matisch worden ontsloten. Een volgende stap vooruit is

biedt echter tal van nieuwe kansen om de dienst

de dienstverlening zelf te vernieuwen, gebruikmakend

verlening te verbeteren.

van (hybride) cloudoplossingen en innovaties als block

Nieuwe mogelijkheden

chain, de techniek achter de bitcoin. Al deze ontwikke
lingen bieden financiële instellingen kansen om hun

Het betalingsverkeer in de Benelux is efficiënt en loopt

processen goedkoper, flexibeler en relevanter te maken

internationaal voorop met internetbankieren. Maar ook

voor de klant.

hier gaat de ontwikkeling van de technologie razendsnel.
De technologie schept nieuwe mogelijkheden, waardoor
de klanten ook steeds hogere verwachtingen koesteren.

Veilig en robuust

Banken en verzekeraars zijn zich ervan bewust dat

Via social media willen zij net zo soepel met hun bank

de digitale transformatie impact gaat hebben op hun

kunnen communiceren als vroeger aan de balie.

bedrijfsmodellen en strategieën, maar ook dat deze

Daarnaast willen zij instantservice, onlinedienst

kansen biedt. Ordina ondersteunt banken en

verlening en producten die op maat gesneden zijn.

verzekeraars die deze digitale transitie doormaken.

Verder verwachten klanten mobiele toepassingen die

We realiseren ons dat de instellingen aan steeds meer

gebruiksvriendelijk zijn en intuïtief te bedienen.

verplichtingen moeten voldoen, waardoor hun speel

Vooral het mobiel bankieren maakt het leven van

ruimte in veel opzichten wordt beperkt. Ze moeten

klanten gemakkelijker.

compliant zijn met strenge wet- en regelgeving, ze

Goedkoper, flexibeler en relevanter
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Markten

moeten aandacht besteden aan de veiligheid en een
solide (risico)beheer. De bestaande IT-infrastructuur

Voor financiële instellingen is het een uitdaging om aan

moet veilig en robuust zijn en een soepele werking van

deze verwachtingen te voldoen. Ze moeten over de juiste

het betalingsverkeer garanderen. Terwijl veiligheid en

informatie beschikken om hun klanten zo persoonlijk

robuustheid vooropstaan, moet de sector een verant

mogelijk te kunnen bedienen en maatwerkproposities te

woorde omslag maken naar de adoptie van nieuwe
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technologieën en IT-systemen die een antwoord geven

alles tegen aanzienlijk lagere kosten. De motor achter al

Eric Euwes, marktdirecteur Finance:

op vragen van nu. Deze spagaat vraagt een enorme

deze innovaties is geavanceerde ICT in combinatie met

inspanning van gevestigde instellingen in de sector.

fundamenteel nieuw denken.

‘Door de ‘open architectuur’
die steeds meer financiële
dienstverleners omarmen,
ontstaan kansen voor
nieuwe toetreders en nieuwe
businessmodellen.’

Enerzijds is het volle vaart vooruit: inspelen op het
veranderende speelveld door de bedrijfsvoering
wendbaarder te maken en te snijden in de kosten en de

Verbinden

Ordina is van mening dat het financiële landschap

personele organisatie. Ook zien we dat banken zelf willen

blijvend zal veranderen door de concurrentie van onder

beschikken over IT-kennis en ertoe overgaan om

meer fintechbedrijven, retailbedrijven en grote techno

IT-specialisten te insourcen. Anderzijds leidt de ballast

logiebedrijven. Financiële instituties onderkennen de

uit het verleden tot nogal wat operationele uitdagingen

toegevoegde waarde van fintechbedrijven en omarmen

bij het inpassen van innovatie in de bestaande

deze partijen in toenemende mate. In de toekomst zullen

systemen.

we steeds vaker een samenwerking zien tussen banken

Kansen

en fintechs. De bank van de toekomst is een netwerk
organisatie. Er zal een platform ontstaan met de bank

Niets doen is echter geen optie. De digitale transitie biedt

of verzekeraar als centraal middelpunt, met daaromheen

volop kansen om de klanten beter en persoonlijker te

een groep van fintechbedrijven die ieder een specia

bedienen en de dienstverlening zo te vernieuwen, dat die

listisch product aanbieden. Dit zal leiden tot een

past bij deze tijd. Op zichzelf biedt de technologie ook

groter productenaanbod en betere dienstverlening voor

weer nieuwe mogelijkheden om de veiligheid en degelijk

klanten. Ordina kan helpen om daarin een verbindende

heid van de bestaande systemen te verbeteren en dat

functie te vervullen.
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Hypotheekadministratie miljoenen goedkoper
In feite ging het hier om twee operaties: het verhuizen
van alle hypotheekdata naar het nieuwe systeem (de
datamigratie) en het netjes opbergen van alle data die
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Case ABN AMRO

daar niet in passen, maar die je op een of andere manier
wel toegankelijk wilt houden (het historischedatabeheer). Rijken: “Vroeger werden die data nog
weleens op een schijfje gezet en in een kast gegooid,
maar die tijd is voorgoed voorbij. De algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei
2018 van kracht wordt, verbiedt dat ook. Klanten zijn
zich ook steeds meer bewust van hun rechten over
opgeslagen persoonsgegevens. Bedrijven moeten op
verzoek van klanten kunnen laten zien welke data ze van
hen bewaren en zijn verplicht om de opgeslagen data op
te schonen als de bewaartermijnen in het kader van de
Ordina heeft in 2017 voor ABN AMRO een omvangrijke

Complex was het zeker. Het nieuwe systeem omvat alle

zorgplicht zijn verlopen.” Ordina heeft dit voor ABN

klus geklaard die substantieel bijdraagt aan een

hypotheken van ABN AMRO en dochter Florius. En alles

AMRO gewaarborgd. Alle veilig opgeslagen historische

besparing van miljoenen op jaarbasis voor de bank. In

is gedigitaliseerd, zodat het proces van het aanvragen,

data zijn eenvoudig toegankelijk voor de medewerkers

drie jaar tijd zijn vele honderdduizenden hypotheek

verstrekken en beheren van een hypotheek snel,

van ABN AMRO, zodat ze vragen van hun klanten direct

dossiers van meerdere merken overgebracht naar één

eenvoudig en kostenefficiënt kan verlopen.

kunnen beantwoorden.

gebeuren”, legt Margreet Rijken uit. Ze is directeur van

Han Bosz, lead product owner hypotheken bij ABN

Nu de migratie voltooid is, blijft Ordina zeker nog

Ordina Data & Finance Solutions (ODFS), waarin diverse

AMRO, heeft het project niet onderschat: “Ik weet hoe

betrokken bij het historische-databeheer van de bank.

experts samenwerken.

complex dit soort operaties zijn. In de dossiers zit een

Wat Bosz betreft blijft het daar niet bij: “Ordina heeft

historie van tientallen jaren verscholen en het gaat om tal

onder meer innovatieve bronontsluitingstechnieken.

Die combinatie van experts blijkt een gouden greep.

van regelingen die vaak door de tijd heen veranderd zijn.

Met een instrument als ‘Lckr’ kan bijvoorbeeld een boel

Rijken: “Doordat de dataspecialisten van ODS hun

Ik vond deze conversies dus erg ambitieus. Maar ik ben

papierwerk rond taxaties en loonopgaven worden

expertise delen met de IT-financials van OFS komen

uitermate tevreden over hoe het is gegaan. In dit traject

bespaard. Dit zijn interessante ontwikkelingen die ik

dwarsverbanden bij onze klanten in het vizier. Zo kunnen

heb ik Ordina leren kennen als een fijne partij om mee

goed wil blijven volgen, ook met wat Ordina hierin te

we diepgravende en complexe projecten zoals dit bij ABN

samen te werken. Ze zijn flexibel en pragmatisch en

bieden heeft. Deze samenwerking smaakt naar meer.” ■

AMRO feilloos, op tijd en binnen budget afronden.”

kunnen altijd snel schakelen.”

nieuw systeem. “Die verhuizing moest heel zorgvuldig
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Markten

INDUSTRIE
Met nieuwe technologie kan de
industriële sector zijn voorsprong
behouden en vergroten
Bedrijven in de industriële sector in Nederland en België

intimiteit, werken nauw samen met alle relevante
partners in een alomvattend ecosysteem en stemmen
hun businessmodel daarop af.

Loyaliteit vergroten

Via uiteenlopende digitale kanalen kunnen bedrijven

lopen voorop met hoogwaardige producten en diensten.

hun klanten beter begrijpen en bedienen. Social listening

Door tijd en energie te steken in verbeteringen vergroten

is een van de instrumenten. Met behulp van service

ze hun concurrentievoordeel. Het is van vitaal belang om

design en analytics is de loyaliteit van klanten te

die voorsprong te behouden en uit te bouwen, maar

vergroten. Zo gebruiken online retailbedrijven ervarings

vanzelfsprekend is dat allerminst. Wie succesvol wil

data en aanbevelingen om nog beter aan te sluiten bij de

blijven, moet zich nu sneller dan ooit aanpassen aan de

behoefte van de consument. De afstand tussen

wereld van morgen. Met name de inzet van technologie

consument, producent en partners in de toeleverings

is de komende jaren een belangrijke factor.

keten wordt kleiner. Consumenten gaan rechtstreeks bij

Internet als vitale levensader

de fabrikant bestellen, zonder tussenkomst van de
detailhandel. Steeds meer bedrijven richten online

De digitale revolutie is in volle gang. De exponentiële

platforms in, waarbij de dienstverlening en de

snelheid waarmee nieuwe technologische mogelijkheden

commercie in elkaar overvloeien. Ze fungeren als

zich aandienen, is voor gevestigde bedrijven vaak lastig

aanjager van creativiteit en bron van financiering.

om bij te houden. Denk alleen al aan smart logistics,
robottechnologie, 3D-printing, big data, slimme wegen
en havens, zelfrijdende vervoermiddelen en de koppeling

Samenwerken in het ecosysteem

Ondersteund door het internet gaan bedrijven, indivi

van devices via het internet of things. Consumenten

duen, gemeenschappen en overheden met elkaar

hebben via hun smartphone een wereld vol mogelijk

communiceren, produceren, consumeren en handelen in

heden binnen handbereik, die vaak 24 uur per dag

een alomvattend ecosysteem. Volgens Ordina biedt de

beschikbaar zijn. Terecht stemmen zij hun verwach

samenwerking in dit ecosysteem verrassende kansen om

tingen hierop af. Het internet is nu een vitale levensader.

efficiënt in te spelen op de klantvraag en nieuwe vragen

Nieuwe toetreders spelen daar behendig op in.

te genereren. Een dergelijke samenwerking leidt dan ook

Eric Slobben, marktdirecteur Industrie:

‘Voor industriële bedrijven
is behoud en groei van hun
voorsprong cruciaal. Ordina is
partner met het toepassen van
innovatieve technologie in de
bestaande en nieuwe vormen
van bedrijfsvoering.’

naar nieuwe producten en distributiemogelijkheden.
Organisaties die in deze snel bewegende markt hun

Bedrijven maken langs deze weg slim gebruik van elkaars

voorsprong vergroten, maken serieus werk van klant

infrastructuur en R&D.
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Alle spoorverzakkingen in beeld met satellietdata
meest ingezet op zwaar belaste trajecten”, verklaart
Broens. “Daardoor heeft ProRail geen actueel beeld van

Aangepast businessmodel

Bedrijven die hier op een soepele manier gebruik van

naar schatting een kwart van de 7.000 kilometer aan

maken en zich omturnen in een intelligente data

spoor in Nederland.”

gedreven organisatie zetten de bestaande markt
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Case ProRail

verhoudingen op hun kop. Niet voor niets zijn veel
De PoC laat zien dat het mogelijk is om alle

ondernemingen bezig om ‘zichzelf opnieuw uit te

spoorverzakkingen in Nederland tegelijk in beeld te

vinden’. Ze integreren ICT-oplossingen, waardoor ze

krijgen. Daartoe worden foto’s van het aardoppervlak,

voorop blijven lopen en relevant zijn. Organisaties die

afkomstig van diverse satellieten van zowel ESA als

hun businessmodel hierop aanpassen en zichzelf

Airbus, verwerkt tot meetpunten. Die worden in het SAP

daarmee opnieuw op de kaart zetten, vergroten hun

Cloud Platform via HANA-in-memorytechnologie

bestaanszekerheid. Voor de industriële sector blijft het

razendsnel geanalyseerd. Alle plekken waar de bodem

van belang om zo productief mogelijk om te gaan met

een verzakkingspatroon vertoont, worden vervolgens via

de kostbare assets. Dat betekent de kapitaalintensieve

een ArcGIS-server op een kaart geprojecteerd. Op basis

infrastructuur efficiënt benutten en de logistieke en

daarvan wordt het type verzakking bepaald. Door dat

bedrijfsprocessen met behulp van de nieuwste techno

weer te vergelijken met de 3D-data van ProRail wordt

logie optimaliseren en aansluiten op de wereld van

direct duidelijk of er ook daadwerkelijk spoorinfra

morgen.

Ordina kan ProRail een sluitend systeem beloven

structuur verzakt is. “Met die wetenschap kunnen

waarmee álle spoorverzakkingen in beeld komen. Dat

onderhoudsmonteurs in de toekomst gericht op pad”,

blijkt uit een proof of concept (PoC) die Ordina samen

voorspelt Broens. Maar voordat het zover is, moeten nog

met SAP en de TU Delft binnen 4,5 dag heeft ontwikkeld.

enkele vervolgstappen worden gezet. “ProRail wil samen

sector nieuwe kansen om zowel de productiviteit te

Voor deze PoC is een opvallend innovatielaboratorium

met datawetenschappers van de TU Delft de satellietdata

vergroten als nieuwe markten aan te boren en verras

gebruikt: de Run Live Truck van SAP. Deze vrachtauto

verder verrijken, ook om de nauwkeurigheid te verfijnen:

sende allianties te sluiten. Dankzij ICT-innovaties

stond een week lang voor het hoofdkantoor van ProRail.

van op de centimeter zoals nu naar op de millimeter.”

komen nieuwe businessmodellen, intensievere

Verrassende allianties

Het digitale tijdperk biedt de Nederlandse industrie

klantcontacten en een duurzame bedrijfsvoering

Hilco Broens, innovation principal bij Ordina, was een
Maar de proef is zeker geslaagd, vindt Broens, en in veel

in beeld. Dat vraagt volgens Ordina om duidelijke

opzichten: “Door de truck kregen we natuurlijk de nodige

keuzes: voor een centrale aansturing van ICT-

“Spoorverzakkingen wil je voor alles voorkomen,

media-aandacht, maar belangrijker is wat we in korte tijd

projecten, voor agile werkmethoden en voor

helemaal op het Nederlandse spoornet, dat een van de

gedaan kregen. Zo weten we nu hoe we verschillende data

multidisciplinaire High performance teams die

drukste ter wereld is. Daarom houdt ProRail het spoor met

slim kunnen combineren tot één helder beeld en hoe we

organisaties klaarstomen voor de lange termijn.

meettreinen zorgvuldig in de gaten. Maar die treinen zijn

een complexe database effectief kunnen inzetten. Daarbij

kostbaar, kunnen niet overal tegelijk zijn en worden het

hebben we in alle fasen de gebruiker centraal gezet.” ■

van de teamleden.
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Zelfstandig op pad met het nieuwe NS PAS-systeem
Van Heukelum: “Reizigers met een beperking moeten

projecten in Nederland die volledig op het Azure-

zoveel mogelijk zelfstandig met de trein op pad kunnen.

platform draaien. Daarom hebben we om te beginnen

Daarvoor krijgen ze de nodige ondersteuning van NS.

veel aandacht besteed aan de informatieanalyse.

Onderdeel van de dienstverlening is dat deze reizigers op

Gedurende de rit werkten we in nauwe samenspraak

ruim honderd stations persoonlijke assistentie kunnen

met de opdrachtgever op een flexibele manier, volgens

aanvragen. Dat kan tot een uur voor vertrek. De aanvraag

de agile en scrummethode. Elke twee tot vier weken

gaat per telefoon of via de website en zet achter de

was er een oplevering, die ons soms opnieuw aan het

schermen een reeks processen in gang en verschillende

denken zette.”
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Case NS

mensen aan het werk. Het gaat om de nodige
administratie, telefoontjes, opdrachten en controle

Maar het resultaat mag er zijn. De demo van de app is

handelingen, met maar één doel: de reiziger soepel de

succesvol getest. Hij wordt in de periode tot april nog

trein in te begeleiden en op het station van aankomst

benut voor kleine verbeteringen en verfraaiingen.

vanuit de trein weer verder op weg te helpen. Uiteraard

Ook wordt nog tijd besteed aan het opleiden van de

wil je dit hele proces ook goed in de gaten kunnen

NS-medewerkers. Het moment van de waarheid volgt

houden.”

vanaf april. Boelman: “Alles is erop gericht dat de
betrokken reizigers er soepel mee overweg kunnen.

Met de nieuwe NS PAS gaat dit als het ware volauto

Daarmee moet ook het aantal telefoontjes naar de

matisch. Van Heukelum: “De app ‘praat’ met veel

servicedesk fors afnemen.”

NS wil het proces rond de persoonlijke assistentie op

verschillende IT-systemen. Zo worden bijvoorbeeld

stations voor klanten met een beperking verbeteren.

de standaardoverstaptijden in de NS Reisplanner

Ook de opdrachtgever verwacht er veel van. Marthe

De dienstverlening moet eenvoudiger worden, zowel

automatisch aangepast wanneer reizigers met een

Vlaskamp, programmamanager Toegankelijkheid

voor de vervoerder als voor de reiziger. Reizigers met een

rolstoel moeten overstappen en daardoor meer tijd nodig

van NS: “Het NS PAS-systeem is echt wat nieuws, een

beperking worden vanaf april 2018 geholpen door het

hebben. Servicemedewerkers en treinpersoneel, maar

betrouwbaar en flexibel reissysteem, volledig afgestemd

NS PAS-systeem. Dit is een backend-applicatie waarmee

ook andere uitvoerders namens NS, zoals taxibedrijven,

op reizigers met een beperking. De weg erheen was geen

zij hun reis, indien gewenst, helemaal zelf kunnen

krijgen automatisch bericht wanneer een reiziger met

gemakkelijke; we hebben de complexiteit ervan met

plannen en overzien en zo nodig begeleiding kunnen

een beperking zich heeft aangemeld.”

elkaar best wel onderschat. Maar zonder wrijving geen

inroepen. Ook NS-medewerkers gaan met dit systeem

Voor de ontwikkeling maakte Ordina gebruik van het

glans: uiteindelijk ben ik er trots op dat wij

werken voor het boeken, uitvoeren en registreren van de

Microsoft Azure-platform. Die programmatuur heeft

dit onze klanten gaan aanbieden.” ■

assistentieverlening. Ordina heeft NS bij de ontwikkeling

voor software-architect Henk Boelman geen geheimen.

van deze applicatie ondersteund. Hans van Heukelum

Toch beschouwt hij het project NS PAS als een

was hier als contracteigenaar verantwoordelijk voor.

monsterklus: “Dit is een van de eerste, echt grote
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Koers op voorsprong met Navigate

Eén miljoen scheepsbewegingen per jaar.

Maps voor de haven, dat ze samen met

Twaalf miljoen containers per jaar. En ruim

Clockwork en Ordina ontwikkelden:

180.000 banen. In een haven die wel veertig

Navigate.
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Case Havenbedrijf Rotterdam

kilometer lang is. Dat is het werkveld van
Havenbedrijf Rotterdam.

Dit platform geeft een compleet overzicht
van de efficiëntste deepsea-, shortsea-,

Thea de Vries, manager Marketing

spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam.

Communications bij Havenbedrijf

Ook de transittijd en de logistieke

Rotterdam, vertelt dat megatrends als de

dienstverleners waarmee kan worden

energietransitie en digitale transformatie

samengewerkt zijn hiermee inzichtelijk

de havenwereld op dit moment op z’n kop

gemaakt. Bovendien toont de ‘empty depot

zetten. Scheepvaart moet milieuvriende

planner’ waar lege containers kunnen

lijker worden. Alibaba gaat ineens in zee

worden achtergelaten of opgehaald.

met Maersk. E
 n technologieën als block
chain kloppen op de deur. Welke rol pak je

Kortom: met digitaal accelereren,

als havenbedrijf in die ‘nieuwe wereld’?

intelligente en datagedreven beslissingen
nemen en vooral veel teamwork in een

Havenbedrijf Rotterdam zet in op het

ecosysteem met complementaire partners

verhogen van de transparantie in scheeps-

stijgt Havenbedrijf Rotterdam boven

en containerstromen. Met een soort Google

concurrerende havens uit. ■
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ZORG
Zorgkwaliteit verhogen door slim
samenspel tussen mensen,
technologie en zorg

Michel Lohr, sales director Zorg:

‘Ordina ontlast zorgorganisaties
op het gebied van ICT, zodat ze
zich volledig kunnen richten op
hun primaire proces, strategie
en innovatie.’

Iedereen heeft recht op goede zorg. Of het nu gaat om
de ondersteuning van mensen met een beperking, de
behandeling van chronisch zieke patiënten of om
mensen die na een ongeluk op de spoedeisende hulp
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Markten

terechtkomen. Ons zorgstelsel is wereldwijd een van de
betere, maar diverse economische en maatschappelijke
trends dagen het systeem uit.
Door de vergrijzing en stijging van het aantal mensen

Transitie vergt integrale aanpak

met een welvaartsziekte neemt de vraag naar zorg toe,

situatie waarin zorgprofessionals naar eigen inzicht én

terwijl er minder budget beschikbaar is. Dat heeft

effectiever kunnen werken. Of het nu gaat om artsen,

gevolgen. Van chirurgen die meer operaties uitvoeren tot

verplegers, thuiszorgmedewerkers of andere

meer vanuit verschillende silo’s in oplossingen denken,

uurroosterproblematiek in de thuiszorg; het wordt steeds

professionals.

maar zorgen dat alle ICT in een zorginstelling harmo

complexer om patiënten en cliënten de zorgkwaliteit te
bieden waarnaar wordt gestreefd.

Zorgprofessionals ontzorgen

Een integrale aanpak is in onze ogen essentieel. Niet

nieus samenwerkt: dat is doorslaggevend in het onder
steunen van zorgprofessionals en hun patiënten of

Ordina werkt aan e-health- en m-healthoplossingen voor

cliënten. Hiervoor is een betrouwbare, robuuste

communicatie op afstand, aan digitale werkomgevingen

IT-infrastructuur nodig. Een infrastructuur die ervoor

ICT biedt kansen om de situatie om te draaien: om de

met slimme zorg- en administratieapplicaties voor zorg

zorgt dat er in lijn met wet- en regelgeving wordt gewerkt,

zorgkwaliteit te verhogen tegen lagere kosten. De manier

professionals en aan de mogelijkheid tot veilige infor

die garandeert dat kritische systemen en applicaties

waarop ICT wordt ingezet vraagt echter om bezinning.

matie-uitwisseling in de zorgketen. Uiteindelijk gaat het

blijven draaien én die nieuwe technologieën kan adop

Ordina gelooft dat de zorgsector het meeste resultaat

erom dat ICT de zorgprofessional optimaal ondersteunt

teren. Ordina zorgt ervoor dat een zorginstelling niet

bereikt als de patiënt centraal wordt gesteld in de

in alle facetten van de dagelijkse gang van zaken. En dat

vastloop in de reis naar morgen, maar maximaal wordt

ICT-strategieën en de zorgprofessionals optimaal worden

ICT het zorgproces nooit in de weg zit. Het ontzorgen van

ondersteund bij de inzet van technologische innovaties.

ondersteund. Zij weten immers als geen ander hoe ze de

professionals staat dan ook met hoofdletters geschreven

Van experimenteren met proof of concepts en het inte

beste zorg kunnen ontvangen en leveren. Door hen altijd

in onze visie. Want alleen dan kan de patiënt of cliënt

greren van nieuwe technologieën in zorgprocessen tot

en overal toegang te geven tot slimme ICT-oplossingen

écht centraal staan.

het 24/7 beheren van het applicatielandschap. Samen

Betere zorgkwaliteit tegen lagere kosten

– als stromend water uit de kraan – creëren we een

realiseren we de zorg van morgen.
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De spelers in de Belgische zorgmarkt

Ordina dekt niet alleen de compliance

kennen een aantal van dezelfde

behoeftes af van internationale klanten,

kenmerken en uitdagingen als hun

ze doet dat ook meer en meer voor een

collega’s in de Nederlandse markt. Zo is

sterk groeiende middensegment van

een betere kwaliteit leveren tegen lagere

Belgische farma- en biotechbedrijven.
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Zorg in België
kosten ook een centraal thema voor
alle spelers in de Belgische zorgketen.

Alhoewel uitermate belangrijk, is

Toch ziet het Belgische zorglandschap er

compliance niet de enige behoefte die

enigszins ander uit dan in Nederland.

Ordina afdekt in de Belgische zorgmarkt.

België heeft een stevige reputatie op

Zo helpt Ordina farmaceutische bedrijven

het vlak van onderzoek, ontwikkeling,

met hun complexe financiële rapportage

productie en logistiek van medicatie en

in verschillende landen en continenten.

dat vertaalt zich in een sterke aanwezig

Daarnaast ondersteunt Ordina farma

heid van zeer grote farmaceutische en

ceutische bedrijven om hun productie en

biotechnologische (farmabiotech)

supply chain te optimaliseren door data

bedrijven.

om te zetten in informatie, en vervolgens
informatie om te zetten in hanteerbare

Ordina België en Luxemburg is actief in

en pragmatische adviezen.

alle cruciale onderdelen van de farmabiotech keten. Het meest bekend in de

De farmabiotech wereld, alhoewel

zorg zijn de gespecialiseerde compliance

traditioneel van aard, is sterk aan

diensten die Ordina aanbiedt om onze

verandering onderhevig, gedreven door

klanten in lijn te houden met de zeer

nieuwe technologische behoeftes. Ordina

specifieke regulering die geldt voor

ondersteunt de digitale acceleratie van

activiteiten en IT-systemen die te maken

farmabiotech bedrijven door hen te

hebben met onderzoek, productie en

adviseren over bijvoorbeeld de mogelijk

logistiek van medicatie. Ordina onder

heden van mobile health apps. Tegelijk

steunt op verzoek van haar internationale

maakt Ordina ze bewust van de mogelijke

klanten het compliance-aspect voor vele

veiligheidsrisico’s die nieuwe techno

internationale projecten, van de

logieën met zich meebrengen.

Verenigde Staten via Europa tot in Azië.
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Virtueel oefenen met sociale weerbaarheid
Virtuele stadswijk

Ordina creëerde in samenwerking met een team
van specialisten van ’s Heeren Loo een virtual

JAARVERSLAG 2017 | STRATEGIE

Case zorginstelling ’s Heeren Loo

reality-omgeving. De cliënt loopt door een virtuele
stadswijk en ontmoet de coach daar in verschillende
rollen en gedaanten. Om dit te bewerkstelligen
draagt zowel de therapeut als de cliënt een HTC
Vive-virtual realitybril. Hierdoor zien ze de virtuele
stadswijk en een avatar die de ander representeert.
Via bewegingscontrollers kunnen cliënt en coach
hun avatar met het lichaam besturen. Hierdoor
ontstaat het gevoel dat ze het zelf zijn, wat
Zorginstelling ’s Heeren Loo helpt mensen met een
verstandelijke beperking om zelf keuzes te maken
en zich zelfstandig te bewegen in het maatschap
pelijk verkeer. Voor jezelf opkomen is voor veel

belangrijk is voor de beleving van de simulatie.

Uniek in de wereld

“Die ‘full motion body tracker’ gebruiken ze ook

burgers een uitdaging, maar mensen met een licht

wel in de filmindustrie, maar de combinatie van

verstandelijke beperking hebben hier extra moeite

deze technieken voor de zorg is uniek in de wereld”,

mee. Ze komen ongewild in lastige en soms zelfs

zegt Jasper Jochem van Ordina. “Je kunt in deze

gevaarlijke situaties terecht, met alle gevolgen van

simulatie met elkaar praten en je in een realistisch

dien. Daarom coachen de medewerkers van ’s

voelende situatie bewegen. Het is nog maar een

Heeren Loo hun cliënten in sociale weerbaarheid.

proef, maar de resultaten zijn veelbelovend.”

De oefeningen vinden meestal plaats in een
gymzaal, waarbij de behandelaar als acteur

Suzanne Verheijden, programmamanager Innovatie

verschillende rollen speelt en de cliënt daarop leert

’s Heeren Loo: “Het was geweldig om te zien hoe de

reageren. Maar dit rollenspel kent zijn beperkingen.

wensen van de behandelaars omgezet werden in

Medewerkers zijn nu eenmaal geen beroepsacteurs

technische en innovatieve oplossingen. Het goede

en ook de situatie wordt ervaren als kunstmatig.

teamwork heeft geleid tot een prachtig resultaat

Daarom ging ’s Heeren Loo op zoek naar een

voor onze cliënten.” ■

realistische simulatieomgeving en vond de
oplossing bij Ordina SMART Technologies.
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Peter & de werkplekoplossing
met de mens centraal
Werkplekoplossingen
in de cloud
Moderne organisaties kunnen niet meer zonder
complexe, bedrijfskritische applicaties. Met behulp van
bijvoorbeeld een werkplatform kunnen medewerkers
24/7 werken, of ze nu achter hun bureau zitten of on
the road zijn. Dat hebben ze mede te danken aan
collega’s zoals Peter Wuytack, architect van onder

Peter Wuytack, Practice manager datacenter
cloud & storage bij Ordina:

andere een nieuwe werkplekoplossing voor staalreus

‘Alle medewerkers aan boord krijgen,
dát gaat me nooit vervelen.’

Arcelor Mittal. ‘Een uitdagende klus. Zoveel mede
werkers, zoveel wensen. Iedere organisatie wil het toch
weer net iets anders. Maar onder de streep is de
basisbehoefte hetzelfde: iedereen moet zijn werk goed
kunnen doen. Het is mooi om daar een bijdrage aan te
kunnen leveren. Daarbij haal ik steeds meer plezier uit
het mensenwerk. De transitie naar een nieuwe
werkplekoplossing vraagt natuurlijk het nodige van
medewerkers. Niet alleen op ICT-gebied. Alle mede
werkers aan boord krijgen, dát gaat me nooit vervelen.’

Business platforms
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‘High performance teams
mobiliseren innovatiekracht’

hield Werkhoven zijn gehoor voor. “Laten we elkaar
uitdagen om hiermee out of the box te gaan en praktische
innovatieve oplossingen te initiëren. Met onze klanten
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als onze nieuwe collega’s.”
Innovatie is belangrijk, maar resultaten bereik je pas door
de kracht van High performance teams in te zetten voor
het mobiliseren van je innovatiekracht. Dat werd duide

Veerkracht

Poolreizigster en klimaatjournaliste Bernice Notenboom

lijk op de Open Innovatiedagen van Ordina, medio

vertelde vervolgens ijzingwekkend spannende verhalen

oktober in Nieuwegein. Ruim zeshonderd bezoekers

waaruit bleek hoe belangrijk teamwork en passie zijn om

lieten zich inspireren door wervelende presentaties en

een poolexpeditie tot een goed eind te brengen. En niet te

demonstraties van technologische oplossingen.

vergeten: een grondige voorbereiding, want vergissingen
zijn al gauw levensgevaarlijk. Notenboom zweert bij een

CEO Jo Maes van Ordina opende de editie van 2017 en

zo divers mogelijk samengesteld team, waarin alle

benadrukte meteen het unieke karakter: “Hier zie je dat

disciplines en temperamenten vertegenwoordigd zijn.

wij ons vooral partner voelen van onze klanten, geen

Enkele ‘arctische wijsheden’, zoals loyaliteit, discipline,

leverancier. Wij hebben bij onze klanten proeftuinen

veerkracht en intelligentie, staan centraal bij het

ingericht en hackathons benut. Maar dit speelkwartier is

samenstellen van haar team. “Iedereen is anders; we

nu over. Wij gaan nu van innovatie naar executie”, aldus

moeten elkaar aanvullen en hetzelfde doel nastreven”,

de topman. Geen gemakkelijke opgave. Vooral gevestigde

aldus Notenboom. “Eventuele problemen praten we

bedrijven staan voor de spagaat dat de winkel tijdens de

meteen uit. En om te voorkomen dat er kliekjes ontstaan,

verbouwing open moet blijven. Maar Ordina maakt het

slapen de teamleden elke nacht bij een ander in de tent.”

mogelijk.

Empathie

Slim en zuinig

Thea de Vries, manager Marketing Communications bij

Arjan Werkhoven, directeur Commercie van Ordina,

Havenbedrijf Rotterdam, legde uit hoe Havenbedrijf

belichtte daarop de belangrijkste lessen van innovatie.

Rotterdam op voorsprong blijft dankzij innovaties als

Innovatie gaat altijd over het ontsluiten van toegevoegde

het Havenmeester Informatie Systeem (HIS), het Port

waarde en het stimuleren van samenwerking. De succes

Community System (PCS) en het platform Navigate, dat

volle innovatiestrategie bestaat vooral uit kiezen wat je

samen met Ordina is ontwikkeld. Navigate is zowel een

niet doet. Verder is innovatie vooral doen: initiatief

oriëntatie- als een planningstool, die de weg wijst naar

tonen, anticiperen, in alle openheid, zo wendbaar en

de meest efficiënte scheepvaartroutes en havenlogistiek.

betrokken mogelijk. “De nieuwe IT-skill is empathie”, zo

Maar ook kabelhaspels die via sensoren laten weten waar
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Smart asset management

aldus Koersen. Tommi€ – in opdracht van de gemeente

Michiel Smits, business developer SMART bij Ordina, nam

Amsterdam ontwikkeld door Clockwork – helpt

alles helpt de Rotterdamse haven in zijn ambitie om de

zijn gehoor mee in de wereld van smart asset

Amsterdammers in een kwetsbare positie om verstandig

slimste, zuinigste en snelste haven van Europa te zijn.

management. Hij vertelde wat het combineren van

om te gaan met financiële middelen. Een andere vorm van

informatie uit sensoren, open databronnen en

digitale acceleratie bereik je met virtual en augmented

satellietgegevens kan opleveren. Zo kunnen we nu al

reality (VR en AR), zo verklaarde Jasper Jochem even later

Vanaf twee podia – een zomer- en een winterpodium –

bodemdalingen rond het spoor, slijtage aan de wegen

op een ander podium. VR maakt leerprocessen leuker en

werden vervolgens break-outsessies verzorgd. Bezoekers

en waterdiepten vanuit de lucht inzichtelijk maken,

persoonlijker en daarmee effectiever. De AR-bril voegt

konden er kennismaken met experts op zes deelgebieden.

wat leidt tot enorme besparingen op het onderhoud.

kennis en ervaring aan de praktijk toe, wat weer prestatie

Zo spraken officieren van het Korps Commandotroepen

En intelligente datagedreven organisaties bereiken

verhogend werkt, zeker voor monteurs en stations

over teamwork tijdens gevaarlijke operaties en de kracht

meer: ze werken efficiënter en slagvaardiger en

managers.

van hun High performance teams op dit vlak. Even later

beschikken over een ideaal instrument om hun

belichtten Ordina-collega’s Edwin Burgers, delivery lead

klantbeleving te optimaliseren, aldus Smits.

ze zich bevinden of een tool die lege depots signaleert
zijn voorbeelden van innovatieve toepassingen. Dit

Break-outsessies

High performance teams, en Henk Ledderhof, senior
projectmanager, op hetzelfde podium hoe High
performance teams snel en effectief klantwaarde kunnen

Digitale acceleratie

Security & privacy

Ten slotte legden Saskia Meeuwessen en Michael Voorn,
respectievelijk directeur Consulting en principal expert

Aan de hand van de Tommi€-app maakte Martin Koersen,

Security & privacy bij Ordina, uit dat het nog niet zo

creëren. Zij legden ook uit hoe je de vinger aan de pols

hoofd Strategie bij Clockwork, duidelijk dat je met digitale

eenvoudig is om in de digitale wereld van vandaag en

kunt houden: welke metriek bij uitstek behulpzaam is

oplossingen grote maatschappelijke problemen kunt

morgen goed te blijven voldoen aan waarborgen op het

wanneer je maximaal wilt leren en presteren.

aanpakken. Een mooie vorm van ‘digitaal accelereren’,

gebied van security & privacy. Via het appverkeer zijn
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eenvoudig transacties te herleiden op basis waarvan
bedrijven hun klanten specifieke aanbiedingen kunnen
doen. Maar mag en kan dit wel? Aan de hand van de
nieuwe privacywet (GDPR en AVG) die eind mei 2018
ingaat, verkenden beide sprekers met hun gehoor de
grenzen en dilemma’s.

Spelbederver

“Ik ben vaak de spelbederver. Want ideeën bedenken,
is altijd veel leuker dan ze uitvoeren.” Met die woorden
beklom Jacques Pijl aan het eind van de dag het podium
voor de laatste presentatie aan de voltallige zaal. “Maar
juist het monnikenwerk van de uitvoering is het aller
belangrijkste”, stelde Pijl, schrijver van het management
boek van het jaar 2017 ‘Strategie = Executie’ en thought
leader op het gebied van strategie-executie.
Succes in zaken draait om de gedisciplineerde uitvoering
van de strategie. Veel organisaties blijken uitgerekend
dat te verwaarlozen, zo moest Pijl concluderen na een
onderzoek waarin hij 75 cases onder de loep nam en 60
bestuurders aan de tand voelde. Pijl destilleerde uit zijn
onderzoek 7 succesfactoren. Hij deelde ze met de zaal,
zoals deze factor: “Maak duidelijk verschil tussen
verbetering, vernieuwing en innovatie, zodat je altijd
weet of je met het runnen van de zaak of met werkelijke
verandering bezig bent.” En: “Besteed 80% van je tijd,
geld, energie en motivatie aan pure executie.” Na afloop
kregen alle bezoekers van de Open Innovatiedagen zijn
managementboek mee naar huis.
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