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Ordina is als IT-dienstverlener inmiddels al meer dan veertig
jaar actief in de Benelux. We volgen de nieuwste technologische
ontwikkelingen op de voet en maken deze relevant door
innovatieve business- en IT-toepassingen te creëren
die waarde toevoegen voor onze klanten.
Hoofdkantoor van Ordina staat in Nieuwegein, Nederland.
De onderneming is opgericht in 1973.

MAAK KENNIS
MET ORDINA

Het aandeel Ordina is sinds 1987 genoteerd aan
Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de
Smallcap Index (AScX).

VISIE

Ordina is de grootste, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux. Wij richten ons op het

MISSIE

Ahead of change

Samen duurzaam innoveren

realiseren van een digitale voorsprong bij klanten
in de sectoren ﬁnanciële dienstverlening, overheid,
industrie en zorg. Dit doen wij door het bedenken,
bouwen en beheren van technologische toepassingen. Ordina helpt haar klanten de uitdagingen en
veranderingen in hun business voor te zijn.
We opereren onder de merknamen Ordina,
SourcePower en Clockwork.

Businessportfolio

DIENSTEN

Onze business activiteiten zijn
gebundeld in vijf businessproposities: High performance
teams, Intelligente datagedreven organisaties, Digitale
acceleratie, Business platforms
en Security & privacy.

Onze diensten bieden
we aan in de vorm van
consulting, professional
services en beheer.

OMZET

MEDEWERKERS

358,5

EBITDA 18,7
Nettowinst 6,9
Nettocashpositie (ultimo 2018) 18,5
In miljoenen euro’s
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PARTNERSHIPS

We hebben partnerships
met onder andere Microsoft,
Oracle, SAP, Salesforce,
Mendix, Quintiq, T-Systems,
Pegasystems, Hippo,
Atlassian, SAS, Complions
-GRC en WhereScape.

MVO

2.743
(ultimo 2018: 2.647 fte).
Bij Ordina in Nederland
en België/Luxemburg
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Organogram Ordina

sprake van een andere balans. Zo maken de beheer- en

Professional services

De Raad van Bestuur bestaat uit de CEO en CFO, die

projectactiviteiten in Nederland een groter deel uit

We ontwerpen, bouwen en testen applicaties voor onze

samen de statutaire directie vormen. De Raad van

van onze omzet dan in België/Luxemburg.

klanten. Dit kunnen pakketoplossingen zijn, maar we

Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie en het

In Nederland bestaat de organisatie uit Delivery,

werken ook veel met open source en maatwerk. Wij

besturen van Ordina. Om de dagelijkse operationele

Commercie en staven. Delivery Nederland en België/

maken gebruik van de nieuwste ontwikkelomgevingen

aansturing van Ordina zo efficiënt en effectief mogelijk

Luxemburg leveren diensten op het gebied van consul-

en technieken. Bij voorkeur werken we samen met de

te organiseren wordt er gewerkt met een Executive

ting, professional services en beheer. Dit doet Ordina

klant in multidisciplinaire, agile en DevOps-teams (High

Committee (ExCo). Naast de Raad van Bestuur wordt het

zowel in projectvorm als in andere afrekenvormen.

performance teams), waarbij we end-to-end applicaties

ExCo gevormd door de directeur Delivery Nederland, de

bouwen die we testen en zorgvuldig implementeren bij

directeur Commercie Nederland, de directeur België/

Onze diensten

onze klanten. Onze specialisten worden opgeleid om

Luxemburg, de directeur Human Resources Manage-

Onze activiteiten op het gebied van consulting, profes-

zowel technisch als operationeel in een agile team te

ment en de directeur Portfolio & Business Development.

sional services en beheer zijn nauw met elkaar verbon-

kunnen opereren. Zo creëren we innovatieve business-

Het juridische organogram is te vinden op pagina 220.

den. Zo starten we geregeld met een adviesaanvraag die

en IT-toepassingen voor onze klanten die waarde

kan leiden tot een project en het bouwen, beheren en

toevoegen en tastbare resultaten geven.

doorontwikkelen van toepassingen en systemen.

ORDINA

Portfolio &
Business
Development
(BeNeLux)

Commercie
(NL)

Delivery
(NL)

Beheer

Consulting

Raad van Bestuur
BeLux

Onze beheeractiviteiten zijn gericht op het vernieuwen,

Met onze consultingactiviteiten adviseren we klanten

doorontwikkelen en onderhouden van IT-applicaties,

over hoe ze hun businessprocessen kunnen verbeteren,

IT-(cloud)infrastructuur en werkplekken op basis van

versnellen en optimaliseren met behulp van IT.

langetermijncontracten. In een wereld waarin IT een

We leveren onze klanten toegevoegde waarde door onze

steeds grotere rol speelt en de ontwikkelingen elkaar in

technische expertise te verbinden met onze kennis van

rap tempo opvolgen, is een stabiele beschikbaarheid van

de business van onze klanten. We bieden oplossingen

de IT noodzakelijk. De kern van de dienstverlening die

Organisatiestructuur

op het gebied van onder andere strategie, business

Ordina levert, is een garantie op continuïteit, aangevuld

Ordina is actief in Nederland, België en Luxemburg.

processen, business intelligence en ketenintegratie.

met de zekerheid dat het IT-landschap door continue

In Nederland werken 1.909 medewerkers (ultimo

Daarbij maken we gebruik van bestaande én nieuwe

vernieuwing blijft voldoen aan de veranderende eisen.

2018: 1.823 fte’s) en in België/Luxemburg 834 medewer-

technologieën. We combineren kennis met creativiteit

Innovaties worden zo toegepast, dat ze duidelijke

kers (ultimo 2018: 824 fte’s ). Onze diensten voor klanten

en technologie om te komen tot duurzame oplossingen.

toegevoegde waarde opleveren.

in de verschillende landen zijn vergelijkbaar, maar er is
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AHEAD OF CHANGE

SAMEN DUURZAAM INNOVEREN

Technologische ontwikkelingen zoals clouddiensten, het Internet of

Razendsnel kunnen vernieuwen of langzaam minder relevant worden. Veel organisaties

things, digitale platforms, data analytics en virtual reality verande-

kennen deze uitdaging, die snel moet worden aangegaan. De kansen van technische

ren de wereld waarin we leven en werken ingrijpend. Het tempo is

innovaties moeten tijdig worden onderkend. Succesfactoren zijn het benutten van de eigen

hoog. Wat vandaag wordt bedacht, heeft morgen al impact.

innovatiekracht, het verbinden van mensen en organisaties met intuïtief werkende techno
logieën en het doorvoeren van vernieuwingen op een veilige en robuuste manier.

In onze optiek vormt IT de sleutel voor het oplossen van nieuwe,
cruciale uitdagingen waar bedrijven en organisaties voor staan.

Wij willen onze klanten helpen duurzaam te innoveren. We investeren veel in het begrijpen en

Dankzij digitalisering presteren organisaties beter en blijven

doorgronden van de business van onze klanten, omdat we de nieuwste kennis en technologie

zij relevant.

zorgvuldig willen toepassen binnen de context van de klant. Wij constateren dat het soepele
verloop van de primaire processen bij organisaties sterk samenhangt met de flexibiliteit van

IT is core business geworden en dé drijvende kracht achter innovatie

de IT-omgeving. IT-projecten zijn daarmee per definitie integrale veranderprocessen gewor-

en bepalend voor het onderscheidend vermogen van bedrijven.

den: een succesvolle technische implementatie hangt af van de mate waarin bestaande

Tegelijk biedt IT een antwoord op grote maatschappelijke

processen, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers mee kunnen veranderen.

vraagstukken, zoals een efficiëntere overheid, betaalbare zorg

Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar ook van Ordina een intensieve vorm van

en een schoner milieu.

samenwerken. En het vraagt vooral om een mindset om in co-creatie gezamenlijk tot een goed
resultaat te komen.

Als IT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten mensen kunnen
vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Alleen dan

Hierin nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het spreekt vanzelf

helpt IT mensen om succesvol mee te gaan in de steeds sneller

dat wij hechten aan duurzame relaties met onze stakeholders. Alleen zo beschikken we altijd

veranderende wereld en creëert het waarde voor de lange termijn.

over de benodigde kennis om technologieën werkelijk van waarde te laten zijn voor klanten
en waarde op de lange termijn te realiseren. Ordina is voor klanten nooit ver weg, heeft veel
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Wij helpen onze klanten de verandering voor te blijven, zodat ze

kennis van de lokale markt en van wet- en regelgeving en vult dit aan met partnerships.

voorbereid zijn op de uitdagingen die de toekomst gaat brengen.

Bij Ordina zijn de lijnen naar specialisten en naar het management altijd kort.
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STRATEGIE

ONZE KOERS
In onze strategie hanteren we drie pijlers: excellente dienstverlening, specifieke oplossingen en groei met eigen medewerkers.
Onze klant:
focus op excellente dienstverlening

Businessportfolio:
focus op specifieke oplossingen

Ordina zelf:
focus op groei met eigen medewerkers

Ordina is een proactieve IT- én businesspartner met een

Onze klanten hebben behoefte aan compacte projecten

Onze klanten zien het liefst dat we opdrachten met eigen

excellente dienstverlening. IT-vakmanschap vormt de

die snel resultaten opleveren. Met onze vijf business-

mensen invullen vanwege hun expertise, marktkennis

basis van wat we doen en wie we zijn. Daarbij stellen

proposities High performance teams, Intelligente

en betrokkenheid. We zetten alles op alles om nieuwe

we de vraagstukken van de klant centraal en nemen

datagedreven organisaties, Digitale acceleratie, Business

medewerkers te werven en bestaande medewerkers te

verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Als lokale

platforms en Security & privacy helpen we om projecten

blijven binden en boeien. Want Ordina is een great place

speler zijn we aanspreekbaar voor de klant. We zetten

op het snijvlak van IT en business succesvol tot stand te

to work, aantrekkelijk voor toptalent waarmee we onze

ons vakmanschap en onze innovatiekracht in om samen

brengen.

ambities realiseren.

We zetten ook de eerste stappen om onze bestaande

Ordina beschikt over een specifiek Ordina-dna dat zich

Ordina is actief in de markten financiële dienstverle-

business portfolio herhaalbaar en schaalbaar te maken.

kenmerkt door goed vakmanschap, laagdrempelig

ning, overheid, industrie en zorg. Door onze diepgaande

We creëren bijvoorbeeld specifieke oplossingen voor

samenwerken en de manier waarop Ordina-medewer-

kennis van de markten en de business zijn we in staat

hypotheekverstrekkers, logistieke processen of de

kers zich verdiepen in de klant. Het blijft echter belang-

om met behulp van technologie en onze businesspropo-

farmaceutische industrie. In samenwerking met klanten

rijk dat iedere Ordina-medewerker zich blijft ontwikke-

sities oplossingen te bedenken voor onze klanten.

creëren we toegevoegde waarde.

len in zijn of haar domein, zodat we in de toekomst echt

met de klant een digitale voorsprong te nemen.

voorop lopen in onze vakgebieden.

HIGH
PERFORMANCE
TEAMS
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INTELLIGENTE
DATAGEDREVEN
ORGANISATIES
FINANCIËLE
financial services
DIENSTVERLENING

INDUSTRIE
industry

HIGH
PERFORMANCE
TEAMS

DIGITALE
ACCELERATIE

VISIE

AHEAD OF CHANGE
MISSIE

SAMEN DUURZAAM innoveren

SECURITY
& PRIVACY

BUSINESS
PLATFORMS

health care - zorg

government

OVERHEID
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BUSINESSPROPOSITIES

BUSINESSPROPOSITIES CENTRAAL IN
ORDINA’S GO-TO-MARKET-STRATEGIE
Om Ordina een duidelijk gezicht in de markt te geven, zijn onze activiteiten gebundeld in vijf businessproposities: High performance teams,
Intelligente datagedreven organisaties, Digitale acceleratie, Business
platforms en Security & privacy.
Deze businessproposities staan centraal in Ordina’s Go-to-market-strategie en
maken inzichtelijk hoe we onze klanten helpen de verandering voor te zijn.
Hoe we organisaties intelligent en datagedreven maken en digitale acceleratie

businessproposities

tot stand brengen. Wat we te bieden hebben op het gebied van de optimalisering van business platforms en op welke wijze we security & privacy verzeke-

ordina

ren. Onder de vlag van onze businesspropositie High performance teams laten
we zien hoe we onze kennis en expertise bundelen om in korte tijd tot aansprekende resultaten te komen.
Het vraagstuk van de klant is ons vertrekpunt. We nemen de volle regie en
verantwoordelijkheid voor de opdrachten die we uitvoeren. We realiseren, in
co-creatie, toegevoegde waarde op langere termijn bij onze klanten en
begeleiden hen in hun digitale en business transformatie. En onze medewerkers bieden we aantrekkelijke projecten op het snijvlak van business en IT,
zodat Ordina een aantrekkelijke werkgever is voor talenten.
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BUSINESSPROPOSITIES
INTELLIGENTE DATAGEDREVEN
ORGANISATIES

HIGH PERFORMANCE
TEAMS
De waardeonderdelen van de business-

Wie data snel en bewust kan omzetten in

techbedrijven, overheidsinstanties

propositie zijn formeren (de samen-

waardevolle informatie en dit als zakelijk

verzilvert door zijn IT-landschap te

zetten in op digitale interactie met

stelling van een team), faciliteren (de

kompas gebruikt, presteert beter en blijft

verrijken met datagedreven applica-

burgers en ook in de industriële sector

ondersteuning van het team met behulp

relevant. Dit noemen we een intelligente

ties.

worden innovatieve toepassingen ingezet

van onder meer trainingen en coaches)

datagedreven organisatie. Een intelli-

om de klantwaarde te vergroten. Razend-

en waarderen (het gebruik van metrie-

gente datagedreven organisatie weet

Ordina ondersteunt organisaties op het

snel kunnen vernieuwen of langzaam

ken).

precies wat er in de omgeving gebeurt en

gebied van onder meer datascience,

is wendbaar genoeg om daar adequaat op

LinkedData, GEO-informatie en Supply

in te spelen.

Chain Optimization.

Ze knippen het project op in behapbare

Ordina zorgt ervoor dat een organisatie

Het resultaat: meer slagvaardigheid, een

Daarom zijn er High performance teams

doelen en realiseren die kortcyclisch.

maximale waarde uit data haalt. Dat

uitstekende klantbeleving en het inzicht

van Ordina. Met deze teams kunnen in

Ze onderscheiden zich door een hoge

doen we:

om met een aangepast businessmodel te

korte tijd projecten worden gerealiseerd

mate van teamvolwassenheid, waarbij

•

anticiperen op de wereld van morgen.

op het snijvlak van IT en business.

onderlinge coaching en het meten van

bronnen in kaart te brengen, zorgen

verdwijnen. Veel organisaties kennen

22

•

De wereld digitaliseert. Banken worden

deze uitdaging, die snel moet worden

High performance teams werken op basis

aangegaan.

van een zogenoemde DevOps-cultuur.

Door relevante in- en externe data-

effectiviteit een prominente rol spelen.

dat de klant deze kan verzamelen én

Onze High performance teams zijn er

Tenslotte gebruiken High performance

toegankelijk kan maken voor de juiste

volledig op gericht om innovatieve

teams een vaste set tools en business

personen in de organisatie of voor zijn

oplossingen voor onze klanten

platforms, waarmee ze processen

klanten.

te ontwikkelen, de kwaliteit van IT-toe-

vereenvoudigen en tijd besparen in het

passingen te verhogen of de primaire

ontwikkelproces.

mix aan data te analyseren, te visuali-

processen bij onze klanten te optimalise-

Het resultaat: dit zorgt ervoor dat de

seren, nieuwe verbanden te ontdekken

ren. Het zijn multidisciplinaire coalities

teams in korte tijd hun doelen halen en

en dieper inzicht te vergaren in de

van professionals die op elkaar zijn

maximale klantwaarde creëren. Positief

bedrijfsprocessen van de klant.

ingespeeld en goed ingevoerd zijn in alle

neveneffect is dat ook andere teams in de

relevante technologieën: van Java en

klantorganisatie geïnspireerd raken en

Microsoft tot Drupal en Pega.

beter presteren.
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DIGITALE
ACCELARATIE

BUSINESS
PLATFORMS
Ordina hanteert de volgende stappen om

Business platforms vormen de basis voor

durend nieuwe behoeften en verwach-

die digitale versnelling te realiseren:

iedere IT-infrastructuur. Deze systemen

tingen. Ze willen altijd en overal toegang

•

Met onze value discovery-aanpak

zijn cruciaal voor organisaties. Of het nu

hebben tot de juiste informatie en op

combineren we technologie en

gaat over operations, planning, finance

gestandaardiseerde kern van een

basis daarvan kunnen communiceren,

businesskennis van de klant om

of sales, ze moeten altijd beschikbaar zijn

proces. Door hier agile ontwikkel-

beslissen en handelen. Dat kan bijvoor-

nieuwe toepassingen te ontwikkelen

en ruimte bieden voor waardegedreven

platforms en standaardbusinessapps

beeld met intuïtieve websites, apps en

die van toegevoegde waarde zijn voor

innovaties die in dienst staan van

omheen te bouwen helpen we een

andere IT-toepassingen die dicht bij

de klant. Daarbij werken we op basis

gebruikerstevredenheid, prestaties en

organisatie om de productiviteit en

mensen staan.

van Design Thinking-principes.

effectiviteit. Ordina haalt alles uit

wendbaarheid van haar business

Klanten en medewerkers hebben voort-

•

en reductie van de complexiteit van
business platforms.

•

Surround: Business platforms zijn een

Vervolgens zetten we digitale acce-

business platforms. We garanderen

elkaar steeds sneller op. Dat maakt het

leratieteams in. Met deze multi-

de voortgang van processen door tech-

voor organisaties een uitdaging om

disciplinaire teams kunnen we snel

nische continuïteit van het platform.

meerwaarde creëren door nieuwe

steeds te blijven vernieuwen.

komen tot executie van prototypen,

We brengen balans aan tussen investeren

technologische ontwikkelingen en

minimum viable experiences en mini-

in betrouwbaarheid en investeren in

werkwijzen te koppelen aan bestaande

mum viable products, om daarna snel

vernieuwing van het platform. Deze

business platforms.

op te schalen.

aanpak waarborgt dat systemen actueel

Als laatste stap noemen we duurzame

blijven, terwijl gedane investeringen

kijken we strategisch naar het partner-

gebruik te maken van, bijvoorbeeld,

activatie. Succesvolle executie staat of

optimaal renderen. En ten slotte zorgen

landschap en selecteren we partners

virtual reality, augmented reality en

valt met breed eigenaarschap en

we dat business platforms wendbaar

op basis van specifieke behoeften

artificial intelligence en door in te spelen

enthousiaste gebruikers. Door alle

genoeg zijn om mee te bewegen met

binnen de business platforms. Van

op de behoeftes van de doelgroep,

stakeholders vanaf het begin mee te

organisaties en de ecosystemen waarin

experts voor het beheren van legacys-

verbetert de dienstverlening en klantte-

nemen in de plannen en te zorgen dat

zij opereren.

ystemen tot specialisten voor het

vredenheid. Dit noemen wij digitaal

deze plannen voor digitale acceleratie

accelereren.

breed worden gedragen, is succes

Ordina’s vier strategieën om de waarde

mogelijk.

van business platforms te optimaliseren:

Maar: nieuwe technologieën volgen

Ordina verbindt organisaties met hun
klanten of medewerkers met behulp van
de nieuwste technologieën. Door slim

•

platforms te vergroten.

•

•

Innovate: Ordina kan voor klanten

Smart Partnering: Samen met de klant

beheer en de ontwikkeling van (multi)

•

cloud-oplossingen.

Simplify: Een business platform moet
stabiel zijn. Daarom zetten wij in op
robuustheid, flexibiliteit, rationalisatie
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SECURITY
& PRIVACY
Iedereen is met alles en iedereen

Ons devies luidt ‘morgen een stukje

verbonden via smart devices en online

veiliger dan vandaag’. Pak security &

kanalen. Naast tal van nieuwe kansen

privacy niet meteen groots en meesle-

levert deze digitalisering ook nieuwe

pend aan, maar verhoog de informatie-

bedreigingen op, zoals cyberaanvallen

veiligheid praktisch en gefaseerd.

en identiteitsfraude. Strengere eisen en

Op specifieke onderdelen die voor de

toenemende risico’s vragen om een

organisatie belangrijk zijn. En gericht

proactieve aanpak op het gebied van

op actuele dreigingen.

security en privacy. Het is de uitdaging
om met minimale capaciteit en een zo

Een integrale aanpak is nodig. Hierin zijn

efficiënt mogelijk budget de juiste

zowel de techniek en organisatorische

maatregelen te kiezen

vraagstukken als personele aspecten

en te implementeren.

meegenomen. Ordina’s flexibele teams
beschikken over de expertise om bij
iedere organisatie de juiste prioriteiten
te stellen.
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STRATEGISCHE DOELEN

Doelen

Groei

Ordina wil een proactieve IT- én businesspartner zijn

Ordina wil omzetgroei realiseren door toegevoegde

met een excellente dienstverlening. IT-vakmanschap ligt

waarde te bieden aan klanten in Nederland, België en

aan de basis van wat we doen en wie we zijn. We stellen

Luxemburg. We zetten ons vakmanschap en onze

de vraagstukken van de klant centraal en nemen

innovatieve toepassingen in om samen met de klant een

verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Ons

digitale voorsprong te nemen. Daarnaast zetten we in op

vakmanschap en onze innovatiekracht zetten we in om

het verticaliseren van ons bestaande businessportfolio.

samen met de klant een digitale voorsprong te nemen.

Onze groei loopt langs een aantal assen en deze bepalen

Ordina wil behoren tot de kopgroep van de IT-sector.

in belangrijke mate onze managementagenda:

Rendement - EBITDA-marge

5%

0

We streven naar duurzame langetermijn waardecreatie

•

10%

2014

2015

2016

2017

2018

2,7%

1,2%

4,4%

4,2%

5,2%

Groeien bij onze grote klanten door van een deskun-

In 2018 hebben we goede voortgang geboekt. De omzet is

zijn voor onze klanten en medewerkers. Om dit te

dige en betrouwbare IT-partner te evolueren naar de

met 4,8% gestegen ten opzichte van 2017. Bij onze grote

realiseren, hebben we een vijftal concrete doelen

IT- én businesspartner die proactief met innovatieve

klanten boeken we successen onder de vlag van de

geformuleerd:

businessoplossingen komt.

businessproposities. Ook zijn we tevreden over het

Een nummer-1-positie bij mkb-klanten bereiken door

aantal nieuwe klanten, waaronder diverse mkb-klanten,

snel te acteren en onze expertise te bundelen door

waar we afgelopen jaar onze dienstverlening hebben

hen in de volle breedte te ontzorgen.

kunnen leveren.

via innovatieve oplossingen die relevant en aantrekkelijk

•
•
•
•
•

•

rendementsverbetering
groei
hoogwaardige dienstverlening

•

hoge medewerkersbetrokkenheid

Groeien met eigen medewerkers, waarbij we onze
bevlogen en ondernemende professionals kunnen

Vanaf de zomer van 2018 was er ook voor het eerst in

laten presteren door optimale werkomstandigheden

geruime tijd sprake van nettogroei van het aantal directe

Rendementsverbetering

te creëren, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwik-

medewerkers. Dit is van groot belang om aan de klant-

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

keling en het stimuleren van ondernemerschap.

vraag te kunnen voldoen. De inspanningen op het

continuïteit van de organisatie te borgen. In 2018 bedroeg

Ook wordt gewerkt aan strategische competentie-

gebied van werving en behoud zullen onverminderd

de EBITDA-marge 5,2% (2017: 4,2%). We sturen op een

ontwikkeling door het continu verrijken en

doorgaan. Hierbij richten we ons op zowel young

evenwichtige kostenstructuur met lage overhead, een

actualiseren van de kennis en kunde van zowel

professionals als medior en senior IT’ers.

optimale productiviteit en een beschikbaarheid lager dan

onze professionals als managers.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

10%. De productiviteit was in 2018 68,6% (2017: 68,0%) en
de beschikbaarheid bedroeg 9,4% (2017: 9,2%).
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Hoogwaardige dienstverlening

Hoge medewerkersbetrokkenheid

Onze klanten leggen de lat steeds hoger en verwachten

Ordina is bij uitstek een mensenbedrijf en wil daarom tot

ieder jaar meer van onze mensen en dienstverlening. Dat

de top van IT-werkgevers blijven behoren. We investeren

houdt ons scherp in ons streven naar continue verbete-

in de ontwikkeling, opleiding en vitaliteit van onze

ring. Door te focussen op klanttevredenheid versterken

medewerkers. Als werkgever willen we een waarde-

we planmatig de dialoog met de klant om blijvend een

ringsscore van minimaal 7,0 behalen in ons jaarlijkse

excellente dienstverlening te verzorgen.

medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Dit

Ordina Promotor Score

vormt voor ons een belangrijke indicator dat we tot het
Om zelf de klanttevredenheid te meten, maakt Ordina

beste kwartiel behoren in de sector. In 2018 hebben we

gebruik van verschillende instrumenten. Naast de

voor het eerst onze doelstelling behaald. Binnen Ordina

Ordina Promotor Score (OPS), waarbij we kijken naar

als geheel bereikten we een medewerkersbetrokkenheid

onder meer portfolio, innovatie en branchekennis,

van 7,1 (2017: 6,8). In Nederland lag die score op 6,8 (2017:

houden we een klanttevredenheidsonderzoek onder

6,4). In België/Luxemburg lag deze score in 2018 op 7,7

onze klanten in zowel Nederland als België/Luxemburg.

(2017: 7,7).

meten we de algehele tevredenheid van onze klanten

We zijn blij met deze significante verbetering van de

en onderzoeken we het imago van Ordina. Ook doen

medewerkersbetrokkenheid. Onze ambitie is om samen

we navraag naar de sterke en zwakke punten van onze

een bovengemiddelde betrokkenheid te blijven realise-

dienstverlening, expertise en producten. Naar aanlei-

ren. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat

ding van deze metingen stellen we, daar waar nodig,

medewerkers met name de kansen waarderen die zij

in samenwerking met de klant een actieplan op om de

binnen Ordina geboden krijgen. Ook zijn zij tevreden

dienstverlening te verbeteren.

over de ontwikkelingsmogelijkheden.
Ook in 2018 is er weer aandacht besteed aan de betrok-

In Nederland was de OPS 69,8 (2017: 65,3) en in België/

kenheid van de medewerkers bij de organisatie door het

Luxemburg 72,2 (2017: 54,0). In 2018 was de KTI in

organiseren van bijeenkomsten met onder meer onze

Nederland 7,5 (2017: 7,0). In België/Luxemburg bedroeg

algemene communities, zoals JongOrdina en Trotsop-

de KTI 7,6 (2017: 7,6).

Ordina, en onze tech communities, zoals de Jtech-meetups. Medewerkers gingen tijdens deze bijeenkomsten op
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informele wijze in discussie met de Raad van Bestuur
over uiteenlopende zaken. Zo werd er onder meer
gesproken over thema’s als het toekomstperspectief en
het binden en boeien van medewerkers, het opleidingsprogramma en het organiseren van een interne banenmarkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Samen met onze klanten en medewerkers ontwikkelen
wij duurzame digitale oplossingen waarmee we de
kwaliteit van leven en de wereld om ons heen
verbeteren. Het MVO-beleid van Ordina heeft daarom
betrekking op de belangrijkste aspecten van onze
bedrijfsvoering: medewerkers, klanten, samenleving,
leveranciers & middelen en externe verplichtingen &
validatie. Per thema zijn er concrete doelen bepaald.
Zie voor meer informatie het hoofdstuk Maatschappelijk
verantwoord ondernemen op bladzijde 72.
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WAARDECREATIEMODEL
VISIE & MISSIE

AHEAD OF CHANGE

SAMEN DUURZAAM INNOVEREN

GO-TO-MARKET-STRATEGIE
MARKTEN
OVERHEID

FINANCIËLE
DIENSTVERLENING
financial services

government

MEDEWERKERS

KLANTEN

FINANCIEEL

BUSINESSPROPOSITIES
INDUSTRIE

ZORG
health care - zorg

industry

SAMENLEVING

OUTPUT

KLANTTEVREDENHEID

EBITDA 18,7
EBITDA-marge 5,2%

INTELLIGENTE
DATAGEDREVEN
ORGANISATIES

DIGITALE
ACCELERATIE

LEVERANCIERS
& MIDDELEN

MATERIALITEIT

BUSINESS
PLATFORMS

SECURITY
& PRIVACY

EXTERNE VERPLICHTINGEN &
VALIDATIE EN CERTIFICERINGEN

HUMAN RESOURCES

DUURZAAMHEID

ORDINA PROMOTOR SCORE

FTE’S
Verhouding man/vrow

PER FTE

Nederland 69,8
België/Luxemburg 72,2

Productiviteit 68,6%

In miljoenen euro’s tenzij anders aangegeven

Omzet 358,5

HIGH
PERFORMANCE
TEAMS

CO2-uitstoot (ton) -4,0%

Inclusiviteitsscore 7,3 en 7,1

Nettoresultaat 6,9

Participatiegraad opleidingen 89%

Solvabiliteit 66%

Diversiteit

80%

20%

PER WERKPLEK

Elektra (kWh) -19,5%
Gas (m3) -27,8%
PER AUTO

Brandstof (liters) -2,6%
WERKGELEGENHEID

WAARDIG WERK EN
ECONOMISCHE GROEI
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HOE ORDINA WAARDE TOEVOEGT

Toelichting waardecreatiemodel

De geleverde output vertaalt zich in een outcome die

Het waardecreatiemodel van Ordina maakt visueel

zichtbaar wordt op het gebied van Werkgelegenheid,

inzichtelijk hoe we vanuit onze missie en visie waarde

Digitale en business transformatie, Duurzame bedrijfs-

creëren voor economie, milieu en maatschappij.

voering en Transparante overheid.

Met onze stakeholders voeren we een constructieve
dialoog over de toegevoegde waarde die zij van ons

Op deze wijze draagt Ordina bij aan de volgende

verwachten op de korte, middellange en lange termijn.

Sustainable Development Goals (SDG’s):

Deze gesprekken geven ons inzichten welke materiële

•

SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’:

thema’s de drijfveren zijn voor onze strategie en sturing

bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duur-

daarop. Deze inzichten zijn de belangrijkste onderdelen

zame economische groei, volledige en productieve

van het Ordina-waardecreatiemodel.

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

•

SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’:

Onze thema’s (medewerkers, klanten, samenleving,

realisatie van een veerkrachtige infrastructuur,

leveranciers & middelen en externe verplichtingen &

het bevorderen van inclusieve en duurzame

validatie en certificeringen) zijn de materiële onder

industrialisering en stimuleren van innovatie.

werpen die essentieel zijn voor het succes van Ordina.

•

Door middel van onze kernactiviteiten creëren we op

•

SDG 13 ‘Klimaatactie’: actie ondernemen om
klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
SDG 16 ‘Vrede, justitie en sterke publieke diensten’:

deze thema’s concrete output die we rapporteren op

creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoorde-

diverse gebieden: financieel, klanttevredenheid, human

lijke en open publieke diensten.

resources en duurzaamheid. Deze resultaten zijn niet
alleen afhankelijk van de processen binnen de organisa-

De materialiteitsanalyse biedt ook aanknopingspunten

tie (de interne omgeving), maar worden ook beïnvloed

voor de wijze waarop we onze bijdrage aan de SDG’s

door externe factoren. Dit zijn de KPI’s waarmee we

kunnen monitoren.

onder andere de voortgang van de strategie volgen.
De behaalde resultaten op deze KPI’s zijn terug te vinden
in de hoofdstukken Over Ordina (pagina 15), Onze
mensen (pagina 56) en Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (pagina 72).
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INDUSTRIE

ALTIJD ZICHT OP WAAR
DE KABELHASPELS ZIJN
Reel-tracking voor Proximus

“Wij weten nu altijd waar de
bobijnen zijn en kunnen op
die manier onze klanten snel
bedienen.”
– Hans Schurmans,
Director Logistics Operations
& Transformation, Proximus

Geen telecommunicatie zonder kabels in de grond.

en de signalen die deze uitzenden, worden continu via

Dat klinkt zo logisch. En toch staan maar weinigen stil

het Proximus Lora-netwerk naar de eigenaar doorge-

bij wat er allemaal komt kijken voordat de koperdraad

stuurd. Alle manoeuvres met de haspels worden sinds-

of optische vezel op zijn plek ligt. Proximus weet dat maar

dien gesignaleerd en zijn via een dashboard uit te lezen.

al te goed. Dit grootste telecommunicatiebedrijf van

Nu heeft Proximus altijd zicht op waar de haspels zijn en

België heeft voor zo’n drie miljard euro aan kabels op de

wat ermee gebeurt.”

balans staan. Voor de aanleg en het onderhoud van dit
kostbare bezit schakelt het bedrijf partners in, die op hun

Multidisciplinair team

beurt weer een beroep doen op verschillende onderaan-

Het Proximusproject is een geslaagd voorbeeld van de

nemers. Die krijgen de kabels allemaal op ‘reels’ (in

businesspropositie Intelligente datagedreven organi-

Nederland haspels, in België bobijnen) aangeleverd.

saties. Volgens Schots heeft een multidisciplinair team,
bestaande uit een UX-researcher en -designer, een

Diefstal of beschadiging

IoT-specialist en enkele functionele en technische

Proximus heeft er belang bij om goed zicht te houden

SAP-specialisten, samen met Proximus en de onder-

op wat er met de haspels gebeurt, nadat ze de centrale

aannemers deze klus in slechts drie maanden geklaard.

opslagplaats hebben verlaten. Zo wil Proximus eventuele

Intelligente
datagedreven
organisaties

diefstal of beschadiging van het materiaal op afstand

Klanten snel bedienen

kunnen signaleren. Met goed inzicht wil het bedrijf

“Tot onze grote tevredenheid”, concludeert Hans

daarnaast het voorraadbeheer optimaliseren.

Schurmans, Director Logistics Operations & Transformation van Proximus: “Wij weten nu altijd waar de bobijnen

Reel-trackingsysteem

zijn en kunnen op die manier onze klanten snel bedienen.

Hiervoor heeft Ordina voor Proximus een reeltracking-

Tegelijk optimaliseren we ons voorraadbeheer en beper-

systeem voor kabelhaspels ontwikkeld. Carlo Schots van

ken we het risico op verlies, beschadiging en diefstal.”

Ordina België: “Alle haspels zijn uitgerust met sensoren
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