Duurzaam ondernemen is vanzelf
sprekend voor Ordina. Het is onderdeel
van ons DNA. In 2017 heeft Ordina haar
nieuwe Duurzaamheidsbeleidsplan
ontwikkeld met de ambities voor de
periode 2017-2020. De visie op duur
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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

zaamheid is herijkt, op basis van
inzichten die we hebben opgedaan in
de vorige beleidsperiode (2013-2016)
en de jaarlijkse sessie met stake
holders. De nadruk ligt nu op doelen
die aansluiten bij de thema’s waarop
Ordina de meeste maatschappelijke
waarde kan creëren en een bijdrage
kan leveren aan een duurzame
samenleving.
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Het duurzaamheidsbeleid staat prominent op de agenda
van Ordina en is geborgd bij de Raad van Bestuur.
Vier van de vijf thema’s – medewerkers, klanten, samen
leving, leveranciers & middelen – kennen in Nederland
elk een eigen thema-eigenaar vanuit de business.
In België worden deze thema’s centraal aangestuurd
door één thema-eigenaar. Met elkaar vormen de themaeigenaren, samen met een lid van de Raad van Bestuur
en de corporate secretaris, de stuurgroep Duurzaamheid.

Medewerkers

Medewerkers zijn het kloppend
ICOON
hart en de toekomst van Ordina.
Daarom focussen we ons over
deze as op twee zaken: inclusiviteit en
duurzame inzetbaarheid. Oftewel, we zetten
ons in om een omgeving te creëren waarin
ruimte is voor diversiteit, iedereen het beste
uit zichzelf kan halen en fysiek en mentaal
gezond blijft.

Deze stuurgroep neemt zelf de overall verantwoordelijk

Klanten

heid voor het vijfde thema: externe verplichtingen &
validatie.
De stuurgroep benoemt projectleiders voor diverse
initiatieven en een programmamanager om in Nederland
de samenhang tussen de diverse activiteiten te bewaken.
De stuurgroep ziet toe op de uitvoering van het beleid en
bewaakt de voortgang.

thema’s

Samen met klanten en
ICOON
leveranciers werken we aan
ICT-oplossingen die mensen
écht verder helpen. Duurzame tools die
mensen echt verder helpen, goed te beheren
zijn en tot stand komen zónder verspilling van
middelen of de inzet van mensen. Mede
dankzij een agile manier van werken en
aandacht voor security en riskmanagement.

Samenleving

Ordina stelt elk jaar drie- tot
vijfhonderd uur beschikbaar
voor projecten met een speciale
maatschappelijke relevantie. Projecten waarin
we vanuit onze expertise van toegevoegde
waarde zijn. Sommige projecten onder
steunen we in het partnership met het
Oranje Fonds. Andere projecten initiëren
we zelf vanuit de Ordina Foundation.
ICOON

Leveranciers & middelen

Een keten is meer dan de som
der delen. Vanuit die gedachte
hebben we als Ordina diverse
concrete mvo-speerpunten opgesteld
waaraan we met toeleveranciers willen
werken, zoals reductie van CO2-uitstoot en
efficiënter gebruik van onder meer water,
energie en papier.
ICOON

ICOON

Externe verplichtingen &
validatie

Ordina streeft naar een geïn
tegreerde vorm van verslag
legging met de intentie om de mvo-doel
stellingen mee te nemen in de rapportageen controlecyclus. Daarnaast vindt Ordina
duurzaam ondernemen belangrijk en streven
we in onze bedrijfsvoering naar evenwicht
tussen economische, ecologische en sociale
belangen. Ordina ambieert voortdurende
verbetering van de milieuprestaties en
spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo
laag mogelijk te houden. Ook benoemen
we onze concrete verplichtingen.
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Borging duurzaamheidsbeleid

5

Voor de diverse duurzaamheidsthema’s
heeft Ordina concrete doelen gedefinieerd.
Op pagina 71 is in een oogopslag te zien welke
doelen dit zijn en welke resultaten
in 2017 gerealiseerd zijn.
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Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Jaarlijks beoordeelt Ordina of de huidige kaders en

houdt voor Ordina in dat de organisatie zich bij haar

richtlijnen aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt en

activiteiten inspant om een bijdrage te leveren aan de

de ambitie van Ordina in relatie tot haar stakeholders.

maatschappij. Door ICT slim in te zetten voor de

Vanuit de ketengedachte werken we samen met klanten,

uitdagingen waar we als samenleving voor staan en ICT

leveranciers, financiers, medewerkers en overige belang

echt te laten werken voor mensen. Met name door die

hebbenden in de samenleving aan een duurzamere

waardecreatie geeft Ordina invulling aan haar

toekomst. Uiteindelijk gaat het erom dat alle betrokken

duurzaamheidsambities.

partijen samenwerken aan een veiligere toekomst en samen

Samen duurzaam innoveren

In de eerste plaats betekent samen duurzaam innoveren
dat Ordina in de keten samen met belanghebbenden

duurzaam innoveren.

Materialiteitsmatrix

In 2015 heeft Ordina een materialiteitsmatrix opgesteld,

werkt om een duurzaam en meetbaar verschil te maken

die inzicht geeft in het belang van (duurzaamheids)thema’s

in de omgevingen waar Ordina werkt en invloed op heeft.

voor de onderneming en stakeholders. Daarmee laten we

Niet eenmalig, maar structureel. We onderschrijven

zien op welke duurzaamheidspunten we de focus leggen,

daarbij de principes van maatschappelijk verantwoord

zoals voorgeschreven in de Sustainability Reporting

ondernemen in de sfeer van verantwoordelijkheid nemen

Guidelines 4 van het GRI (Global Reporting Initiative).
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WAARDECREATIE

en afleggen, transparantie en ethisch gedrag, maar ook in
respect voor de belangen van stakeholders, voor wet- en

De materialiteitsmatrix helpt Ordina om bij haar

regelgeving, internationale gedragsnormen en

duurzaamheidsinitiatieven de juiste focus te bepalen.

mensenrechten.

Overigens zijn de meeste aspecten van de matrix voor
ons business as usual: we geven er al invulling aan in

Bij de invulling van deze principes richt Ordina zich in

onze reguliere bedrijfsvoering.

het bijzonder op de thema’s die het meest materieel zijn.
Materieel houdt voor Ordina in: de thema’s die het

De materialiteitsmatrix en waardeketen van Ordina, plus

belangrijkste zijn voor haar stakeholders én waarop zij de

een toelichting daarop, zijn te vinden op onze website

meeste invloed kan uitoefenen. Bij de uitwerking

onder het kopje Downloads op de pagina Duurzaamheid.

hanteren we de volgende richtlijnen als referentiekader:
de CO2-Prestatieladder, FIRA, het MJA 3-convenant

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan eind 2016 is

ICT-sector, ISO 26000, de Global Reporting Initiative-

beoordeeld dat de materialiteitsmatrix nog steeds een

richtlijnen, de OESO-richtlijnen, de Corporate

actuele weergave is van de belangrijkste onderwerpen voor

Governance Code en de Transparantiebenchmark.

Ordina.

62

ICT VOOR MENSEN

Security en privacy
waarborgen is mensenwerk
Security en privacy waarborgen is mensenwerk.
Hoe goed een systeem ook is: de mensen die ermee
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Tanja & de bescherming
van persoonsgegevens,
juist in noodgevallen

werken, moeten het zélf veilig houden. Tanja Boscu
helpt organisaties dat vanzelfsprekend in hun DNA te
krijgen. Stapje voor stapje. ‘Bij veel organisaties is
veiligheid een ondergeschoven kindje. Zo niet bij de
112-meldkamer in Noord-Nederland, want in zo’n
privacygevoelige omgeving is het beschermen van

Tanja Boscu, Information security
& privacy officer bij Ordina:

persoonsgegevens van levensbelang. Ik vind het mooi
dat ik daar in zo’n vitale omgeving een bijdrage aan

‘Mooi om een bijdrage te
leveren aan de veiligheid in
zo’n vitale omgeving.’

kan leveren. Dat de hulpverleners weten wát ze precies
moeten doen om security en privacy te waarborgen en
aan wet- en regelgeving te voldoen. Niet alleen voor
zichzelf, maar natuurlijk ook voor de burgers die met de
meldkamer bellen.’
Security & privacy
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Vanuit het principe van waardecreatie zijn binnen
de thema’s medewerkers, klanten, samenleving en
leveranciers & middelen concrete doelstellingen

RESULTATEN

Medewerkers

De mate waarin onze medewerkers ons zien als een

Ordina vindt het belangrijk dat de

inclusieve organisatie is in 2017 gemeten met twee

medewerkerspopulatie evenwichtig is

vragen in ons Medewerker Betrokkenheid Onderzoek.

geformuleerd vanuit alle daarbij betrokken

samengesteld. Diversiteit zien wij als een natuurlijk

De vragen of er binnen Ordina afwijkende meningen

stakeholdergroepen. Het gaat zowel om jaardoelen als

onderdeel van onze bedrijfscultuur en als een

mogen worden gegeven en of Ordina voldoende aandacht

om doelen voor meer dan een jaar. In het kader van het

succesfactor bij het bereiken van onze strategische

heeft voor diversiteit binnen de organisatie, werden voor

MJA 3-convenant van de ICT-sector Nederland hebben

doelen. Ordina wil daarvoor een inclusieve organisatie

Nederland en België samen op groepsniveau beoordeeld

we voor CO2-reductie een vierjarendoelstelling

zijn, waar ruimte mag zijn voor verschillen in de brede

met respectievelijk een 7,1 en een 6,9 (in 2016: 7,1 en

opgenomen. De overige doelstellingen herijken

zin van het woord. Hiervoor streven wij bijvoorbeeld

6,9). In Nederland werden deze twee vragen

we jaarlijks en zo nodig stellen we ze opnieuw vast.

naar een evenwichtige verdeling van mannen en

respectievelijk beoordeeld met een 7,0 en een 6,5

Inhoudelijke details staan op de websites van Ordina

vrouwen, zowel in de totale populatie als in het

(in 2016: 7,0 en 6,6) en in België met een 7,5 en een 7,7

Nederland en Ordina België.

management. Specifiek voor Young Professionals is

(in 2016: 7,3 en 7,6). Daarmee is ons doel om hierop

een programma ingericht om ze verder op te leiden,

een gemiddelde van minimaal een 7 te scoren, in 2017

zowel in kennis als in vaardigheden. Het programma

behaald.
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DOELEN

wordt afgesloten met een certificaat.
Duurzame inzetbaarheid
Inclusiviteit

Via opleidingen aan de Ordina Academy en vitaliteits

Een specifieke groep onder ‘inclusiviteit’ zijn mensen

programma’s werken wij aan de duurzame inzetbaarheid

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een diverse

van onze medewerkers. Het is voor Ordina van groot

groep met veel mogelijkheden, maar ook een groep die

belang dat de medewerkers vitaal zijn, maar ook dat ze

aandacht nodig heeft. Ook de Participatiewet vraagt

een goede aansluiting hebben en houden op het gebied

aandacht voor deze groep mensen. In het kader van

van IT-expertise. Door de snelle ontwikkelingen in ICT

social return zijn daarnaast verdere afspraken nodig met

bestaat het risico dat medewerkers de aansluiting met de

opdrachtgevers om hier concreet invulling aan te geven.

gevraagde expertise in de markt verliezen. Daarom

Ordina heeft enkele initiatieven genomen met

hechten we veel waarde aan continue bij- en omscholing

gespecialiseerde partijen in de markt. Dit heeft in 2017

van medewerkers, ongeacht leeftijd of duur van het

niet geleid tot daadwerkelijke plaatsingen. Er zijn op dit

dienstverband. In 2017 hebben we getoetst of er bij

moment plannen om op kleine schaal, met een duidelijk

Ordina in Nederland verschil is tussen de opleidingsuren

commitment van de betrokken businessunitmanager,

voor de verschillende leeftijdscategorieën en of er

een pilot te starten in 2018.

verschil is in opleidingsuren als we kijken naar
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nulmeting heeft geen aanleiding gegeven tot het
opstellen van kwantitatieve KPI’s om de hoeveelheid
opleidingsuren te borgen voor bepaalde groepen.

Klanten

Met haar dienstverlening draagt Ordina direct en indirect

Klanttevredenheid

klanten en leveranciers streven duurzaamheidsdoelen

Ordina werkt continu aan duurzame

na. Dit betekent dat de gezamenlijke inspanningen op dit

bij aan de verduurzaming van de samenleving. Ook onze

Voor 2018 gaan we daarom naar andere (kwalitatieve)

oplossingen die mensen en bedrijven echt verder helpen.

vlak effect sorteren over de gehele waardeketen heen.

KPI’s kijken.

Oplossingen die tot stand komen zonder verspilling van

Toonaangevend is het project Navigate, waarmee

de inzet van mensen en middelen en die goed te beheren

schepen op weg naar de Rotterdamse haven een enorme

Voor Ordina België is de gemiddelde score van de

zijn. Het resultaat komt mede tot uitdrukking in de

trainingen en de participatiegraad gemeten. De

klanttevredenheid, uitgedrukt in de Ordina Promotor

energie- en CO2-besparing kunnen bereiken. Deze

participatiegraad is gemeten om te borgen dat meer

Score (OPS). Daarbij streven we naar een score van

die wij op dit gebied in onze eigen bedrijfsvoering

dan 80% van de medewerkers een vorm van opleiding

minimaal 70,0. De OPS over 2017 was in Nederland 65,3

bereiken (zie bladzijde 49). Andere toonaangevende

heeft genoten in 2017. Er is een participatiegraad

(2016: 72,0) en in België/Luxemburg 54,0 (2016: 81,3).

projecten op het gebied van duurzaamheid en sociale

gerealiseerd van 91% over 2017. Daarnaast is gekeken

We hebben vastgesteld dat er een verschuiving is

betrokkenheid zijn Tommi€ (zie bladzijde 66) en NS PAS

naar de gemiddelde score van de evaluaties van de

opgetreden van het aantal promoters naar passives.

(zie bladzijde 48).

trainingen om de kwaliteit daarvan te borgen. Hier is

Hiervoor zijn verbeterplannen in uitvoering.

besparing overtreft in volume vele malen de besparingen
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verschillende lengten van het dienstverband. Deze

Security

een gemiddelde score van een 8,0 gerealiseerd.
Naast de OPS maakt Ordina gebruik van de zogeheten

Digitale veiligheid is van levensbelang en raakt alle

Zie voor een uitgebreide beschrijving van ons

Klantevredenheidsindex (KTI). Daarmee meten we de

sectoren van de samenleving. Bijna vier op de vijf

HRM-beleid, inclusief diversiteit, opleidingen en

algehele tevredenheid van onze klanten en onderzoeken

Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de

vitaliteit, de paragraaf ‘Onze mensen’ in het hoofdstuk

we het imago van Ordina. Ook doen we navraag naar de

kwetsbaarheid van de eigen computersystemen. Ordina

Over Ordina op pagina 16 van dit jaarverslag.

sterke en zwakke punten van onze dienstverlening,

heeft haar informatiebeveiligingsexpertise gebundeld in

expertise en producten. In 2017 was de KTI in Nederland

gespecialiseerde Security & Risk Management-units in

7,0 (2016: 6,9). In België/Luxemburg bedroeg de KTI 7,6

Nederland en België. Daarnaast houden we het

(2016: 7,8). Zie voor meer informatie over onze

basiskennisniveau van onze medewerkers op dit vlak op

klanttevredenheid ook het hoofdstuk Strategie (zie

peil via een verplicht opleidingsprogramma over de volle

bladzijde 29).

breedte van ons bedrijf. In een e-learning worden onze
medewerkers geschoold op het gebied van security,

Dienstverlening met impact

integriteit en privacy. In Nederland zijn we hiermee

Steeds meer projecten van Ordina komen in nauwe

gestart in het vierde kwartaal van 2017. In dat jaar

samenwerking met klanten tot stand op een agile manier:

hebben 419 medewerkers de opleiding gevolgd. In 2018

via een serie korte sprints, waarbij elke twee tot drie

start de e-learning ook in België. Doelstelling is dat al

weken deelresultaten worden opgeleverd, zodat altijd

onze medewerkers de e-learning volgend jaar hebben

tijdig kan worden bijgestuurd.

afgerond.
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Tommi€ leert mensen met geld omgaan
weet te koppelen, kom je tot een app die dicht bij
mensen staat, intuïtief werkt en interactie uitlokt bij
de doelgroep. Daarmee blijf je relevant in een steeds
digitalere wereld. Digitaal accelereren noemen wij dat.”

‘Wij verdiepen ons bij elk
project in de marktsituatie
en in de eindgebruikers.’
Het juiste uitgavenpatroon

Tommi€ is daar een schoolvoorbeeld van. De app houdt
bij wat mensen hebben uitgegeven en geeft feedback op
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Case Tommi€

plannen om geld uit te geven in de vorm van gifjes met
een knipoog. Belangrijk, want als er vandaag voldoende
geld op de rekening staat, is er van alles mogelijk. Maar
dit verandert als je weet dat morgen de zorgverzekerings
In de gemeente Amsterdam hebben meer dan 250.000

zijn we samen de uitdaging aangegaan om een app te

premie wordt afgeschreven. Koersen: “De app is dus een

mensen geldproblemen. Dat leidt geregeld tot crimineel

ontwikkelen die kwetsbare mensen dagelijks vertelt

soort financieel maatje dat mensen helpt om het juiste

gedrag en huisuitzettingen. Stel dat die kwetsbare groep

wat ze kunnen besteden.”

uitgavenpatroon te vinden.” ■

mensen verstandiger met hun geld kan omgaan: hoeveel
maatschappelijke problemen voorkomen we dan?

Kennis koppelen

Het vooronderzoek leidde tot acht aannamen. Deze zijn
Die vraag was aanleiding voor een samenwerking tussen

vervolgens door psychologen en neuromarketeers van

de gemeente Amsterdam en Clockwork. Uit onderzoek

Clockwork getest bij de doelgroep én bij mensen die

blijkt dat kwetsbare groepen met een zeer beperkt

werken bij Pantar, de sociale werkvoorziening in

inkomen niet altijd de app van de bank gebruiken, omdat

Amsterdam. “Wij verdiepen ons bij elk project in de

ze die te complex vinden. “Die app vertelt mensen ook

marktsituatie en in de eindgebruikers: in hun leven,

niet wat een verstandige financiële beslissing is”, zegt

zekerheden, angsten en de manier waarop ze met

Martin Koersen, hoofd Strategie bij Clockwork. “Daarom

beslissingen omgaan. Als je die twee op de juiste manier
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en zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van een

nulmeting uitgevoerd om te bepalen waar de verwerking

Ordina heeft zich ook als doel gesteld om

maatschappelijk probleem. Onze medewerkers dragen

van persoonsgegevens binnen Kinderwoud zich op dit

een bijdrage te leveren in de vorm van maat

de ideeën voor deze projecten veelal zelf aan. In 2017

moment bevindt ten opzichte van de Europese

schappelijke projecten. We kunnen met onze kennis en

is er één project uitgevoerd. Er zijn ook aanvragen

privacywetgeving, de algemene verordening

kunde immers een waardevolle bijdrage leveren aan

binnengekomen die in 2018 tot projecten zullen leiden.

gegevensbescherming (AVG), en welke eventuele
werkzaamheden nodig zijn om hieraan te gaan voldoen.

uiteenlopende maatschappelijke projecten. Het is ons
doel om elk jaar drie- tot vijfhonderd uur te besteden aan

Ordina heeft het afgelopen jaar Stichting Kinderwoud

Het project bij Stichting Kinderwoud is in het vierde

deze projecten. Het gaat om concrete, kortdurende

geholpen om stappen te zetten in haar privacy

kwartaal van 2017 uitgevoerd.

maatschappelijke projecten in de Benelux waar wij met

volwassenheid. Kinderwoud is werkzaam in

onze corebusiness het verschil kunnen maken. Ordina

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Friesland en

Het aantal uren dat in 2017 totaal is besteed aan

doneert in dit verband dus geen geld, maar zet de kennis

staat voor de combinatie van plezier en ontwikkeling:

maatschappelijke projecten is 68 uur (2016: 456 uur).

en expertise van de medewerkers actief in. Sommige

een kind leert er speels en ongedwongen hoe het zich

Hiermee is het doel van 300 tot 500 uur niet behaald.

projecten ondersteunen we in een partnership met het

op latere leeftijd staande kan houden. Ordina heeft een

Oranje Fonds, andere initiëren we zelf vanuit de Ordina
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Samenleving

Foundation.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds
op sociaal gebied. Jaarlijks steunt het fonds ruim
zevenduizend sociale initiatieven in Nederland en het
Caribisch deel van ons Koninkrijk. Het Oranje Fonds
kiest de maatschappelijke organisaties uit waar Ordina
veel impact kan maken. Vervolgens vraagt Ordina de
medewerkers met de juiste specialistische kennis om
hierin tijd te investeren. Veelal gebeurt dat in
teamverband. In 2017 zijn er weinig aanvragen
binnengekomen en is er geen project uitgevoerd.
Ordina Foundation
Via de Ordina Foundation geeft Ordina de eigen
medewerkers de kans om concrete, kortdurende
projecten te steunen met hun specifieke expertise
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gerealiseerd. Reductie van CO2-uitstoot als gevolg van















- -








- -











 
 
 
 





CO2
uitstoot
CO2 uitstoot


per FTE
per FTE
CO2 uitstoot
CO2 uitstoot
 
 
 













 

reductie van de CO2-uitstoot per fte van 5,7%








 
 

van twee procent per jaar te bereiken1. In 2017 is een











CO2 uitstoot
(inen
totaal
en per FTE)
CO2 uitstoot
(in totaal
per FTE)



In2 ton CO2
In
ton CO

 
 

voering. Het doel is om gedurende vier jaar een reductie

 




 
 
 

 

Brandstof
Brandstof
per auto
per auto



auto
per auto 
Brandstof
Brandstof
- CO2 per
- CO
 
 2 




 

energie te gebruiken, verduurzaamt Ordina de bedrijfs



Door de CO2-uitstoot te verlagen en minder brandstof en



kracht kunnen behalen.




milieudoelen op het oog die we goeddeels op eigen




Ordina. We hebben daarbij specifieke HRM-, energie- &




staan uiteraard centraal in het duurzaamheidsbeleid van




eigen bedrijfsprocessen van Ordina. Deze





Onder Leveranciers & middelen vallen de

 

Brandstof
en CO2 uitstoot
Brandstof
en CO2 uitstoot
per autoper auto



In liters/in
In
liters/in
ton CO2 ton CO2

 




-
-

 





 




 
- -







Leveranciers & middelen











mobiliteit willen we onder meer bereiken door elektrisch









per werkplek
ElektraElektra
per werkplek















 
 
 





werkplek
Gas
per werkplek
 perGas
per
werkplek
per werkplek
Gas - CO
Gas
- CO
2
2






per werkplek
Gas perGas
werkplek



Elektra
Elektra
per werkplek
per werkplek



werkplek
per
werkplek
ElektraElektra
- CO2 per
- CO
2











1) De tweeprocentnorm spoort met de doelstelling om in 2020
twintig procent minder CO2 uit te stoten dan in 2010.
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(82%) in de uitstoot van brandstof en CO2. Onze

medewerkers zijn veel per auto onderweg. Het verlagen
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Ordina in gebruik – levert verreweg het grootste aandeel



Onze eigen mobiliteit – er zijn circa 2.000 leaseauto’s bij



vervoer.
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vervoer en het stimuleren en faciliteren van openbaar
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Nooit meer een benzineauto!
“Bijladen nooit een probleem”

gemiddelde aantal kilometers per
medewerker per jaar, van 34.000 naar

Ook technisch ES-consultant Gerben Jan Dijkman rijdt

33.000 km/jaar, vooral vanwege slimmer

een e-Golf. Elke dag van zijn woonplaats Groningen naar

werken en alternatieve vervoerskeuzes.

zijn werk in Leeuwarden. Daar laadt hij zijn auto dan op.

Anderzijds maken de medewerkers steeds

Gerben: “In de zomer zou ik het heen en weer rustig

meer gebruik van zuinige en hybride

redden, zelfs met mijn stevige rijstijl van 130 km/u. Maar

auto’s. In 2017 zijn de eerste medewerkers

in de winter niet, want ook mijn verwarming draait op de

gaan rijden in 100% elektrische auto’s.

accu, die minder presteert bij kou. Bijladen vind ik nooit

Op het parkeerdek van het hoofdkantoor

een probleem. Als ik naar Den Haag ga (240 kilometer),

in Nieuwegein is met het oog daarop het

laad ik ter hoogte van Almere op een snellaadstation een

aantal laadpalen uitgebreid en zijn er

Sinds 2017 leasen vijf Ordina-medewerkers een auto

klein halfuurtje bij en dan is de accu weer voor 80%

voorbereidingen getroffen voor de

die volledig op elektriciteit rijdt. Ze zijn er zonder

geladen. Ik eet dan even een broodje.”

installatie van in totaal twintig laadpalen.

uitzondering positief over, alleen de actieradius is

Positief is dat de feitelijke actieradius van

een punt van aandacht.

volledig elektrische auto’s elk jaar stijgt

Naast de lage bijtelling, was het milieu ook Gerben’s
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Case 100% elektrische rijder

voornaamste overweging. “Wij laden bij Ordina groene

(in 2017 naar rond 400 km). Er zijn echter

Information security consultant Raïz Amierali reist sinds

stroom, maar zelfs als we dat niet zouden doen, dan zou

ook enkele risico’s die de snelheid van

november 2017 iedere dag met zijn Volkswagen e-Golf

elektriciteit nog altijd gunstiger uitpakken dan brandstof

deze ontwikkelingen op het gebied van

van zijn huis in Den Haag naar zijn werk bij Logius,

CO2-reductie temperen. Zo zorgt de

eveneens in Den Haag. Hij vindt het heerlijk: “Het is

harte aan om over te stappen: “De auto rijdt heerlijk,

schaarste aan accu’s op de wereldmarkt

altijd stil in de auto, ik heb maar 4% bijtelling – als

accelereert vlot en zonder hapering, is stil en heeft

voor steeds langere levertijden van dit

beginnend consultant is dat plezierig – en ik doe bewust

soort auto’s. Dat kan de komende jaren

iets goeds voor het milieu. De actieradius is wel even

eventueel een belemmering vormen om

opletten. Je rijdt zorgeloos meer dan honderd kilometer.

massaal over te stappen naar elektrisch

Kom je daarboven, dan moet je op zoek naar een laadpaal

vervoer. Ook de aanpassing van de fiscale

om de auto op te laden. En bij Logius zet ik de auto voor

regels is een risico dat een ongunstig

de zekerheid altijd aan een laadpaal in de buurt, op vijf

effect op deze ontwikkeling kan hebben.

minuten lopen van de ingang. Maar dat hoeft niet. Ik rij

een laag zwaartepunt, dus een stabiele wegligging. In

even gemakkelijk naar het hoofdkantoor in Nieuwegein.”

binnensteden waar veel parkeerplekken bezet zijn, staan

Zelfs voor de vakantie ziet Raïz amper problemen. “Ik ga

de laadplekken vaak nog vrij. En op het hoofdkantoor in

weinig tot niet met de auto op vakantie. Zou ik wat langer

Nieuwegein staan we prominent naast de ingang!” Gerben

met de auto weg willen, dan kan ik ’m voor die periode

wil voor geen goud terug: “Zelfs al boden ze me € 50,- per

altijd nog ruilen met een collega die op brandstof rijdt.”

maand extra voor een benzineauto: ik doe het niet meer.”

qua CO2-uitstoot.” Gerben raadt het zijn collega’s van

‘Gerben raadt het zijn
collega’s van harte aan
om over te stappen.’
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In dit jaarverslag is een assuranceverklaring afgegeven

business. Ordina heeft die trend al eerder ingezet,

is -2%. In 2017 is het gasgebruik per werkplek gedaald

voor de doelstellingen en resultaten (zie pagina 168).

waarmee de organisatie gestructureerd invulling geeft

(-4,9%), maar het elektriciteitsgebruik per werkplek

Het thema Externe verplichtingen & validatie is niet

aan de eisen. Wij willen daarbij ook een efficiencyslag

(5,7%) is gestegen, vooral veroorzaakt door een ander

meegenomen. Voor de komende periode wordt bekeken

bereiken op de auditdruk voor de organisatie.

gebruik van de panden, waarvan een deel tijdelijk werd

of de doelstellingen op mvo-gebied verder geïntegreerd

verhuurd. Een van de instrumenten bij energie & milieu

kunnen worden in de controle- en rapportagecyclus.

is de CO2-Prestatieladder. Ordina heeft niveau 5 in 2017
gehandhaafd, het hoogst haalbare niveau. Met dit alles
lopen we voor op onze doelstelling om in 2020 20%
minder CO2 uit te stoten dan in 2010.

FIRA en Ecovadis
Het FIRA Rating System is het platform waarop

CO2-Prestatieladder

organisaties hun duurzaamheidsprestaties transparant

Ordina Nederland behaalde in 2017 opnieuw niveau 5

en bespreekbaar maken. Ordina beschikt over het FIRA

van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogst haalbare

Extended-certificaat. Ook Ecovadis is een platform

niveau. Het doel is onveranderd gebleven: via inzicht,

waarop leveranciers kunnen aantonen dat ze duurzaam

transparantie en participatie tot CO2-reductie komen in

handelen. Ordina behaalde in 2017 het Ecovadis Silver

Externe verplichtingen & validatie
en certificeringen

de eigen organisatie en in de keten waarin de organisatie

Ordina kiest ervoor om een aantal

actief is. De nadruk ligt daarbij op het management

certificaten te behalen en te behouden om

systeem en de focus op continue verbetering. Deze

Transparantiebenchmark

inzichtelijk te maken wat de organisatie doet in het kader

elementen sluiten goed aan bij de aanpak en opzet van

De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek

van betrouwbare dienstverlening en maatschappelijk

Ordina, want we werken al met een geïntegreerd

naar de inhoud en kwaliteit van informatie over

verantwoord ondernemen met aandacht voor milieu.

managementsysteem.

maatschappelijke aspecten van ondernemen in de

Recognition Level.

jaarlijkse verslaggeving van de grootste in Nederland

Ook streeft Ordina naar een hoge score in de benchmarks
ISO

actieve organisaties. Ook bepaalde overheidsinstellingen

Ordina is ISO-gecertificeerd voor onder meer ISO

vallen onder de onderzoeksgroep. In totaal gaat het om

Jaarlijks evalueert onze stuurgroep Duurzaamheid of

9001:2015 (voor kwaliteit) en ISO 14001:2015 (voor

512 bedrijven en instellingen. In de Transparantie

de set aan certificaten en verklaringen voldoet aan de

milieu), ISO 27001:2013 en NEN 7510:2001 (voor

benchmark van 2017 (over verslagjaar 2016) neemt

wensen en eisen van onze stakeholders. Intern dragen

beheer) en ISO 27001:2013 (voor !TX-datamigraties).

Ordina de 43e plaats in. Dat was in 2016 (over verslagjaar

we zorg voor een optimale stroomlijning van de

Bij deze normen speelt ook de context van de organisatie

2015) nog nummer 74. Vergeleken met soortgelijke

processen en activiteiten om ervoor te zorgen dat we

een belangrijke rol: Wat zijn belangrijke ontwikkelingen

bedrijven is de score ook gestegen: in de categorie Dienst

met beperkte inspanning integraal aan de verschillende

in de organisatie? Wat speelt er in de branche? Hoe wordt

verlening steeg Ordina van de 14e plaats in 2016 naar de

eisen kunnen voldoen.

rekening gehouden met de wensen en eisen van de

4e plaats in 2017.

die op dit gebied gangbaar zijn.
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Het besparingsdoel in 2017 rond de energie per werkplek

stakeholders? Ook de integrale, risicogerichte aanpak
Belangrijke ontwikkeling hierin is de assuranceverklaring

krijgt meer aandacht.

door een externe accountant van niet-financiële

De ontwikkeling van zowel de CO2-Prestatieladder als

gegevens waarover Ordina rapporteert in het jaarverslag.

de ISO-norm is gericht op verdere integratie met de
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Resultaten duurzaamheid

Doel 2017

Resultaat 2017

MBO-vragen inclusiviteit: 7

7,1 en 6,9

Pilot mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (NL)

Nog niet gestart: pilot in voorbereiding, uitvoering in 2018

Nulmeting uren (NL)

uitgevoerd

Gemiddelde score 7/10 (Be)

8,0

Participatiegraad 80% (Be)

91%

Klanttevredenheid

NPS-score min. 70

Nederland: 65,3
België: 54,0

Dienstverlening met impact

Toonaangevend project in jaarverslag (min. 1)

Totaal 3
Navigate (p. 49)
Tommi€ (p. 66)
NS PAS (p. 48)

Security

Onderzoek: # opgeleide security-professionals

Onderzoek gedaan: bedrijfsbreed opleidingsprogramma 419 deelnemers

Ordina Groep tenzij anders vermeld
Medewerkers
Inclusiviteit (in brede zin)

Duurzame inzetbaarheid (opleidingen)

Klanten
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Overzicht MVO-resultaten 2017

Samenleving
Oranje Fonds
Ordina Foundation

Samen 300 tot 500 uur per jaar

68 uur

Leveranciers & middelen
CO2-reductie per FTE

2,0%

Reductie 5,7%

Energiereductie per werkplek voor elektra (in KWh) en gas (in m3)

2,0%

Reductie gas 4,9%
Toename elektra 5,7%

Brandstofreductie (in liters) en CO2-uitstoot per auto

2,0%

Reductie 3,8%

In de begrippenlijst op pagina 171 worden de doelstellingen en de wijze van meten nader toegelicht.
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