PERSBERICHT

Logius kiest met raamovereenkomst applicatiediensten

voor Ordina’s High performance teams

Nieuwegein, 19 juli 2021 – IT-dienstverlener Logius, onderdeel van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kiest opnieuw voor Ordina, als een van de vijf
partners voor hun IT-dienstverlening. Dit is bevestigd met de gunning van een
raamovereenkomst Applicatiediensten aan Ordina en de andere partners. De looptijd van de
overeenkomst is twee jaar met een verlengingsmogelijkheid tot 4 jaar, de opdrachtwaarde
voor de hele mantel bedraagt €255 miljoen over de looptijd.
Als onderdeel van de Rijksoverheid draagt Logius dagelijks zorg voor producten en diensten van de digitale
overheid. Voorbeelden van Logius-applicaties waar Ordina mogelijk met de inzet van High performance teams aan
gaat werken zijn DigiD en DigiD Machtigen. “We zijn erg trots dat we na een uitgebreid aanbestedingstraject mogen
werken aan producten en diensten in de complexe en innovatieve omgeving van Logius”, zegt commercieel
directeur Public Dennis Struyk van Ordina. “Onze IT-professionals gaan werken aan applicatiebeheer en (door-)
ontwikkeling, maar ook aan herbouw, migratie (re-)transitie, kwaliteitsborging en advisering. De kennis en ervaring
die we de afgelopen jaren bij Logius hebben opgebouwd, maakt dat we nog actiever kunnen bijdragen aan
toepassingen in het hart van de digitale overheid.”
Struyk vervolgt: “We zijn Logius dankbaar voor deze meerjarenovereenkomst waarin onze High performance teams
in een agile/Safe context kunnen helpen om de wendbaarheid en flexibiliteit in de voortbrengingsketen van Logius te
vergroten. Gegeven de aard van de ‘mission critical producten en diensten’ van Logius en de afhankelijkheid
hiervan voor burgers en bedrijven, zijn de continuiteit, betrouwbaarheid, stabiliteit en beveiliging van groot belang.
Iets waar we met onze High performance teams een perfect passend antwoord voor hebben.”

OVER ORDINA
Ordina is een onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij richten ons op het
realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: financiële dienstverlening, industrie en overheid. Dit
doen wij door technologie, businessuitdaging en mensen met elkaar te verbinden. Ordina helpt haar klanten de
uitdagingen en veranderingen in hun business voor te zijn. Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987
genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2020 behaalde Ordina een
omzet van EUR 369 miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.nl.
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