MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
ONDERNEMEN

72

JAARVERSLAG 2018

JAAROVERZICHT

OVER ORDINA

ONZE MENSEN

MVO

GOVERNANCE & RISK

VERSLAG RVC

JAARREKENING

MVO

ORDINA WERKT AAN DUURZAME
OPLOSSINGEN DIE MENSEN
EN BEDRIJVEN ECHT VERDER HELPEN
‘Samen duurzaam innoveren’ is de missie van Ordina.

De tevredenheid van onze klanten meten wij zowel via

Stakeholderdialoog

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en

klanttevredenheidsscores als via de Ordina Promotor

In 2018 heeft Ordina de stakeholderdialoog ingebed in

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn

Score (OPS). De bereidheid van onze klanten ons aan

de contacten die de leden van de Stuurgroep Duur-

vastgelegd in het Duurzaamheidsbeleidsplan 2017-2020.

te bevelen, zien wij als een betere indicator voor een

zaamheid frequent met hun verschillende stakeholder-

Dit plan is in 2018 aangescherpt. Bij het thema mede-

duurzame klantrelatie dan alleen hun tevredenheid.

groepen onderhouden, in het bijzonder met mede-

werkers richten wij ons nu, naast inclusiviteit, nadrukke-

werkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en

lijker op de duurzame inzetbaarheid van onze mensen.

Wij toetsen ons duurzaamheidsbeleid onder andere aan

andere groepen uit de samenleving. Er is geen afzonder-

Voor 2018 zijn voor Duurzame Inzetbaarheid (Fit for

richtlijnen van de Organisatie voor Economische

lijke bijeenkomst georganiseerd. We zien meer waarde in

Purpose) nieuwe doelen gesteld: beschikbaarheid van

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de verslag-

frequente contacten dan een jaarlijkse sessie. De inbreng

onze medewerkers en de maximale uitstroom op verzoek

legging ervan aan richtlijnen van het Global Reporting

van stakeholdersgroepen klinkt door in de wijze waarop

van Ordina.

Initiative (GRI). Beide standaarden zijn afgestemd op de

Ordina in de dagelijkse praktijk zijn MVO-beleid

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenig-

vormgeeft en realiseert. Waar nodig leggen de leden van

De deelname aan opleidingsprogramma’s is in 2018

de Naties. Daarom hebben wij besloten de link van ons

de stuurgroep hun stakeholders belangrijke vragen op

uitgebreid naar een doelstelling voor zowel België/

beleid met de breed geaccepteerde SDG’s inzichtelijk te

duurzaamheidsgebied voor en koppelen de respons

Luxemburg als Nederland. Deze doelen zien we als een

maken. Verder zijn wij er vanaf 2018 toe overgegaan om

terug naar de groep. Zij betrekken met regelmaat de leve-

indicator voor de aansluiting die onze medewerkers met

naast ons duurzaamheidsbeleid het gehele jaarverslag

ranciers bij het onderwerp. In 2018 hebben we aan ons

hun competenties hebben op de marktvraag. Dit is van

extern te laten auditen (‘limited assurance’) door onze

jaarlijkse klanttevredenheid- en medewerkersbetrokken-

cruciaal belang voor zowel onze medewerkers als de

externe account EY.

heidonderzoek expliciet vragen toegevoegd op het

resultaten van Ordina.

gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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MVO DASHBOARD

Doel 2018

Resultaat 2018

Medewerkersbetrokkenheidonderzoek vragen inclusiviteit

7,3 en 7,1

Medewerkers

Inclusiviteit
(in brede zin)

(7G en 7K): minimaal 7
Pilot mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt (NL)

pilot met doven en slechthorenden
(zie pagina 67)

Gemiddelde beschikbaarheid < 10%

9,4%

Uitstroom directe medewerkers
op verzoek van Ordina < 4%

3,1%

Participatiegraad opleidingen:
minimaal 80%

89%

Klanttevredenheid

Ordina Promotor Score: minimaal 70

71,4

Dienstverlening met impact

Toonaangevende projecten in
jaarverslag (minimaal 2)

2 projecten (zie pagina 85 en 96)

Security

Security-, integriteits- en privacy opleiding gevolgd door
minimaal 95% van de medewerkers

79%

300 tot 500 uur per jaar

496 uur (zie pagina 80)

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

2,0%

27,8% en 19,5%

Brandstof reductie (in liters) per auto

2,0%

2,6%

Energie, brandstof en CO2

8% CO2-reductie per fte
in de periode 2017 – 2020

4,0%

Duurzame inzetbaarheid
(Fit for Purpose)

Klanten

Samenleving
Maatschappelijke
projecten/activiteiten
Leveranciers en middelen
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MVO MATERIALITEITSMATRIX
MENSENRECHTEN

CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN

1. Discriminatie en kwetsbare groepen

19. Eerlijke marketing

2. Burger- en politieke rechten

20. Consumentengezondheid
en veiligheid

3. Economische, sociale en culturele
rechten

21. Duurzame consumptie

4. Fundamentele principes en arbeid

22. Dienstverlening

rechten

23. Toegang tot essentiële
voorzieningen

Materialiteitsmatrix

24. Voorlichting en bewustzijn

ARBEID

Groot

5. Werkgelegenheid en arbeidsrelaties

12

1

28

33

6. Werkomstandigheden en sociale

GEMEENSCHAP

bescherming

MENSENRECHTEN

25. Betrokkenheid bij lokale
gemeenschap
EERLIJK ZAKEN
DOEN

1 Discriminatie en kwetsbare groepen

26. Onderwijs en cultuur14 Anti-corruptie en bedrijfsintegriteit

7. Sociale dialoog

A

D

8. Gezondheid en veiligheid op het

BELANG VOOR ONZE STAKEHOLDERS

10

12

1

11

13
1

6
5

23

20

werk

28. Technologische ontwikkeling

9. Persoonlijke ontwikkeling en

29. Welvaart en creatie van inkomen

B
training op de werkplek

30. Gezondheid

ARBEID

9

17
4

2

11

Eerlijke concurrentie
27. Werkgelegenheid en 16
vaardigheden
17 Bevorderen maatschappelijke verantwoordelijkheid

CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN

6 Werkomstandigheden en sociale bescherming

19 Eerlijke marketing
20 Consumentengezondheid en veiligheid

8 Gezondheid en veiligheid op het werk
9 Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek

23 Toegang tot essentiële voorzieningen

31. Maatschappelijke investeringen

MILIEU

2

8

19

E

32

25

10. Voorkomen van milieuvervuiling

Er zijn ten slotte twee specifieke onder-

11. Duurzaam gebruik MILIEU
van

werpen die op verschillende
indicatoren
GEMEENSCHAP

hulpbronnen

C

10 Voorkomen van milieuvervuiling
11 Duurzaam gebruik van hulpbronnenbetrekking
12 Klimaatverandering

F

Betrokkenheid bij lokale gemeenschap
hebben en die25een
essentiële

12. Klimaatverandering

plek innemen in het duurzaamheidsbeleid
28 Technologische ontwikkeling

13. Bescherming van natuurlijke

van Ordina:

leefgebieden
ORDINA SPECIFIEKE ONDERWERPEN
EERLIJK ZAKEN DOEN

Mens centraal
in IT hebben en die een
Er zijn twee specifieke onderwerpen die32.
op verschillende
indicatoren betrekking
essentiële plek innemen in het duurzaamheidsbeleid van Ordina:
33. Vertrouwen in IT branche

14. Anti-corruptie en bedrijfsintegriteit

ORDINA SPECIFIEKE ONDERWERPEN

G politieke
15. Verantwoordelijke
32 Mens centraal ik ICT

betrokkenheid

16

16. Eerlijke concurrentie

14

17. Bevorderen maatschappelijke

Beperkt

Groot
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1

Focus op supply chain

verantwoordelijkheid

18. Respect voor eigendomsrechten

INVLOED VAN ORDINA
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33 Vertrouwen in ICT-branche
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GOVERNANCE & RISK

2

Focus op producten en densten

1 Focus op supply chain
2 Focus op producten en diensten

VERSLAG RVC

JAARREKENING

MVO MATERIALITEITSMATRIX

Materialiteitsmatrix

transparantie en ethisch gedrag, maar ook in respect

Medewerkers

Onze impact op de samenleving maken wij inzichtelijk

voor de belangen van stakeholders, voor wet- en

Medewerkers vertegenwoordigen het kloppend hart én

in een materialiteitsmatrix, zoals bedoeld in de GRI

regelgeving, internationale gedragsnormen en mensen-

de toekomst van Ordina. Daarom focussen we ons in

standards. De materialiteitsmatrix laat bij elk duurzaam-

rechten.

deze as op twee zaken: inclusiviteit en duurzame

heidsthema zien welk belang dit voor onze stakeholders

inzetbaarheid. Oftewel, we zetten ons in om een om-

vertegenwoordigt en welke invloed Ordina hierop uit-

Bij de naleving van deze principes richt Ordina zich op

geving te creëren waarin ruimte is voor diversiteit,

oefent. Vervolgens zijn op basis van de meest materiële

de thema’s die het meest materieel zijn én waarop zij het

iedereen het beste uit zichzelf kan halen en fysiek en

onderwerpen in de materialiteitsmatrix de thema’s

meeste invloed kan uitoefenen. Bij het toetsen van onze

mentaal gezond blijft. In onze visie op duurzaam

opgesteld en hebben we doelstellingen daaraan gekop-

voortgang hanteren wij de volgende richtlijnen als

ondernemen is het onacceptabel dat een medewerker

peld. Zo wordt bijvoorbeeld bol 33 uit de matrix afgedekt

referentiekader: de CO2-Prestatieladder, Ecovadis, het

zich niet aantoonbaar ontwikkelt op zijn of haar

in ons thema ‘klanten’ waar wij we onder andere de

MJA-3-Convenant van de IT-sector, ISO 26000, de

vakgebied. Onze managers hebben een belangrijke rol in

promotorscore van onze klanten meten.

GRI-richtlijnen, de OESO-richtlijnen en de Corporate

het stimuleren van de ontwikkeling van onze mensen,

Governance Code. Jaarlijks beoordeelt Ordina of deze

maar onze professionals hebben hier uiteraard zelf ook

Waardecreatie

kaders en richtlijnen nog voldoende aansluiten bij de

een verantwoordelijkheid. Op deze manier geven we

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderne-

ontwikkelingen in de markt en de ambitie van Ordina

invulling aan duurzaam werkgeverschap waar professio-

men betekent dat Ordina zich bij al zijn activiteiten

in relatie tot zijn stakeholders. Vanuit de ketengedachte

nals zich continu ontwikkelen en een bijdrage leveren

inspant om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

werkt Ordina samen met klanten, medewerkers,

aan het Ordina-resultaat.

Zo zet Ordina IT intelligent in voor de uitdagingen waar

leveranciers, financiers en overige belanghebbenden

we als samenleving voor staan. Technologie verandert

aan een duurzamere toekomst.

Klanten

de wereld in hoog tempo. Ordina is die verandering voor.
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Samen met klanten en leveranciers werken we aan

Door middel van onze kernactiviteiten creëren we

Focus op materiële thema’s

IT-oplossingen die mensen écht verder helpen. Informa-

op onze materiële thema’s concrete output die

Vier materiële thema’s vormen de kern van het duur-

tietechnologie creëert immers waarde voor de lange

we rapporteren op diverse gebieden.

zaamheidsbeleid van Ordina: medewerkers, klanten,

termijn. Duurzame oplossingen die onze klanten echt

samenleving en leveranciers en middelen. Het vijfde

verder helpen, goed zijn te beheren en tot stand komen

Ordina werkt samen met belanghebbenden om een

thema heeft betrekking op de verantwoording en

zónder verspilling van middelen of de inzet van mensen.

duurzaam en meetbaar verschil te maken. Niet eenmalig

verslaglegging hiervan via externe verplichtingen &

Dit mede dankzij een agile manier van werken en

maar structureel. We onderschrijven daarbij de principes

validatie.

aandacht voor security- en privacy-aspecten. We leveren

van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de

onze diensten in de volgende markten: overheid,

sfeer van verantwoordelijkheid nemen en afleggen,

financiële dienstverlening, industrie en zorg.
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Samenleving

Output en outcome

De stuurgroep benoemt projectleiders voor diverse

Ordina-medewerkers houden zich zowel binnen als

Output vormt de kern van ons waardecreatiemodel en

initiatieven en een programmamanager om de samen-

buiten werktijd bezig met maatschappelijke projecten.

vertaalt zich in financiële output, klantevredenheid,

hang tussen de diverse activiteiten te bewaken. De

Voor projecten waarin we vanuit onze expertise van

HR-gerelateerde output en duurzame output. Zie

stuurgroep ziet toe op de uitvoering van het beleid en

grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de samen

hiervoor het waardecreatiemodel.

bewaakt de voortgang.

medewerker uren beschikbaar. Daarnaast nemen onze

Outcome staat voor onze maatschappelijke waardecrea-

Doelen

medewerkers, al dan niet gezamenlijk, zelf uiteenlopen-

tie. Ordina draagt bij aan meer en betere werkgelegen-

Vanuit het principe van waardecreatie zijn binnen

de initiatieven om projecten te initiëren die zij vanuit

heid, digitale en business transformatie, duurzame

thema’s medewerkers, klanten, samenleving en leveran-

hun persoonlijke affiniteit waardevol vinden en waar-

bedrijfsvoering en een transparante overheid. Hierin is

ciers & middelen concrete doelstellingen geformuleerd

voor zij graag vrije tijd beschikbaar stellen.

een duidelijke relatie met de Sustainable Development

door alle daarbij betrokken stakeholdergroepen. Het

Goals van de Verenigde Naties aanwezig. Zie hiervoor

gaat zowel om jaardoelen als om doelen voor een langere

het waardecreatiemodel (pagina 28).

periode. In het kader van het MJA-3-convenant van de

leving, stellen we jaarlijks driehonderd tot vijfhonderd

Leveranciers en middelen

IT-sector Nederland is voor CO2-reductie een vierjaren-

Een keten is meer dan de som der delen. Vanuit die
gedachte hebben we als Ordina een aantal concrete

Borging duurzaamheidsbeleid

doelstelling opgenomen. De overige doelstellingen

MVO-speerpunten opgesteld waaraan we met toe

Het duurzaamheidsbeleid staat prominent op de agenda

worden jaarlijks herijkt. Inhoudelijke details worden

leveranciers willen werken, zoals reductie van de

van Ordina en is geborgd bij de Raad van Bestuur. Vier

vermeld op de websites van Ordina Nederland en Ordina

CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van onder meer

van de vijf thema’s (medewerkers, klanten, samenleving,

België.

water, energie en papier.

leveranciers en middelen) kennen in Nederland elk een
thema-eigenaar vanuit de business. In België worden
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Resultaten

Externe verplichtingen en validatie

deze vier thema’s centraal aangestuurd door één

Ordina streeft naar een geïntegreerde vorm van verslag-

thema-eigenaar. De resultaten die met deze vier thema’s

Medewerkers

legging met de intentie om de MVO-doelstellingen mee

worden bereikt, komen samen in het vijfde thema

Inclusiviteit

te nemen in de rapportage- en controlecyclus. Ordina

(externe verantwoording en validatie) waarvoor de

Ordina vindt het belangrijk dat de medewerkerspopula-

ambieert voortdurende verbetering van de milieu-

thema-eigenaren dan ook gezamenlijk de verantwoorde-

tie evenwichtig is samengesteld. Diversiteit zien wij als

prestaties en spant zich in om de eigen CO2-uitstoot zo

lijkheid nemen. Met elkaar vormen de vijf thema-

een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur en als

laag mogelijk te houden. Ook benoemen we onze

eigenaren samen met een lid van de Raad van Bestuur

een succesfactor bij het bereiken van onze strategische

concrete verplichtingen.

en de corporate secretaris de Stuurgroep Duurzaamheid.

doelen. Ordina wil daarvoor een inclusieve organisatie
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MVO

zijn. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van

Duurzame inzetbaarheid

Verder monitoren wij continu de deelname aan opleidin-

mannen en vrouwen, zowel in de totale populatie als

Ordina streeft naar duurzame inzetbaarheid van zijn

gen. Zo willen wij dat minimaal 80% van alle directe

in het management.

medewerkers. Het is van groot belang dat de mede

Ordina-medewerkers per 31 december 2018 heeft

werkers vitaal zijn en dat hun kennis en kunde goed

deelgenomen aan minimaal één opleiding in het verslag-

Een specifieke groep onder ‘inclusiviteit’ is de groep

aansluiten op de vraag van onze opdrachtgevers. Deze

jaar. In 2018 had 89% van de directe medewerkers een

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een

employability toetsen wij onder meer aan de beschik-

opleiding gevolgd.

diverse groep met veel mogelijkheden, maar ook een

baarheid van onze medewerkers. Wanneer die beschik-

groep die aandacht nodig heeft. Ook de Participatiewet

baarheid hoog is, kan dit duiden op een mismatch

Voor een uitgebreide beschrijving van ons HRM-beleid,

vraagt aandacht voor deze groep mensen. In 2018 is een

tussen de kwaliteiten en capaciteiten van individuele

inclusief diversiteit, opleidingen en vitaliteit, zie

pilot gestart met het begeleiden van een tiental doven en

medewerkers en de markt. Indien een dergelijke situatie

het hoofdstuk Onze mensen op pagina 56 van dit

slechthorenden naar een volwaardige IT-baan (zie

zich lang voordoet, resulteert dit in sommige gevallen

jaarverslag.

pagina 67).

in uitstroom op verzoek van de werkgever. Dit is een
onwenselijke situatie voor beide partijen; voor de

Klanten

De mate waarin onze medewerkers ons zien als een

medewerker en voor Ordina die de ambitie heeft om

Met enkele duizenden medewerkers werkt Ordina dag

inclusieve organisatie is in 2018 gemeten in ons mede-

te groeien met eigen medewerkers. Via opleidingen

in dag uit aan duurzame oplossingen die mensen en

werkersbetrokkenheidonderzoek. De vragen of er

(Ordina Academy) en vitaliteitsprogramma’s werken wij

bedrijven echt verder helpen. Oplossingen die tot stand

binnen Ordina afwijkende meningen mogen worden

hard aan de duurzame inzetbaarheid van onze mede-

komen zonder verspilling van de inzet van mensen en

gegeven en of Ordina voldoende aandacht heeft voor

werkers. Vanaf 2018 koppelen wij concrete doelen aan

middelen en die goed zijn te beheren. Steeds meer

diversiteit binnen de organisatie werden op groepsni-

deze inzetbaarheid en aan activiteiten die deze bevorde-

projecten van Ordina komen met klanten tot stand op

veau beoordeeld met respectievelijk een 7,3 en een 7,1

ren. Ordina streeft naar vrije beschikbaarheid van de

een agile wijze: via een serie korte sprints waarbij elke

(in 2017: 7,1 en 6,9). In Nederland werden deze twee

medewerkers van minder dan 10%. In 2018 was dat 9,4%.

twee tot drie weken deelresultaten worden opgeleverd

vragen beoordeeld met respectievelijk een 7,2 en een 6,9

zodat altijd tijdig kan worden bijgestuurd. Ook dat

(in 2017: 7,0 en 6,5) en in België respectievelijk met een

De uitstroom van directe medewerkers op verzoek van

7,3 en een 7,5 (in 2017: 7,5 en 7,7). Daarmee is ons doel om

Ordina mag jaarlijks niet meer dan 4% bedragen. In 2018

hierop een gemiddelde van minimaal 7 te scoren, in 2018

was dat 3,1%.

voorkomt uiteraard verspilling.

behaald.
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Betrokkenheid van onze klanten

Impact van onze dienstverlening

dienstverlening hebben bijgedragen aan hun duurzaam-

Het resultaat komt mede tot uitdrukking in de wijze

Met onze dienstverlening draagt Ordina zowel direct als

heidsdoelen.

waarop klanten zich over Ordina uitlaten, uitgedrukt in

indirect bij aan de verduurzaming van de samenleving.

de Ordina Promotor Score (OPS). Daarbij streven wij naar

Indirect betreft het resultaten die wij in co-creatie met

Een goed voorbeeld van de impact van onze dienstverle-

een OPS-score van minimaal 70,0. Deze hebben we in

onze klanten bereiken. Ook onze klanten en leveranciers

ning is de Samen Zoeken-app die Ordina voor de politie

2018 behaald met een score van 71,4. In de afzonderlijke

streven immers bepaalde duurzaamheidsdoelen na, wat

heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen burgers in samen-

landen bedroeg de score in 2018 in Nederland 69,8 en in

betekent dat onze inspanningen op dit vlak over de

werking met de politie hulp bieden bij het zoeken naar

België/Luxemburg 72,2 (2017: 65,3 en 54,0).

gehele waardeketen heen hun effect sorteren. Jaarlijks

vemiste personen (zie pagina 85). Een ander toonaange-

toetsen wij bij onze klanten in hoeverre wij met onze

vend project in 2018 is de planningstool voor Ewals
Cargo Care (zie pagina 96).

Belangeloze inzet voor de samenleving
•

Via Clockwork heeft Ordina Nederland belange-

De stichting wilde de interne processen verbeteren

landen. Zo is ervoor gezorgd dat Close The Gap als

loos gewerkt voor de Stichting Warchild die

met behulp van een nieuw intranet. Ordina-

organisatie in alle opzichten voldoet aan de

kinderen uit oorlogsgebieden de nodige bescher-

consultants hebben het intranet met behulp een

nieuwste (GDPR-) privacyregels. Naast gratis uren

ming, psychosociale hulp en onderwijs biedt.

cloudversie van SharePoint op basis van Office 365

zijn ook oude laptops geschonken aan Close the

Clockwork heeft voor Warchild een huisstijlboek

zo opgezet dat de stichting het zonder verdere

Gap en is Ordina België samen met andere

ontwikkeld waarmee wereldwijd structuur is

hulp kan gebruiken, beheren en up-to-date kan

bedrijven betrokken bij een proef om oude

houden.

smartphones in te zamelen.

gebracht in de digitale communicatie. Langs die
weg krijgt Warchild op internet en in elektronische

•
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•

Verder heeft Ordina België uren beschikbaar

nieuwsbrieven steeds meer één gezicht.

gesteld aan Close The Gap, een stichting die de

Ordina België heeft zich belangeloos ingezet voor

digitale kloof in de wereld wil dichten door com-

de Stichting Tegen Kanker, een internationaal

puters ter beschikking te stellen aan educatieve,

netwerk voor kankerbestrijding.

sociale en medische instellingen in ontwikkelings-
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Security

Samenleving

Digitale veiligheid is van levensbelang en raakt alle

Maatschappelijke bijdrage

sectoren van de samenleving. Bijna vier op de vijf

Met zijn kennis en kunde kan Ordina een waardevolle

Nederlandse bedrijven maken zich zorgen over de

bijdrage leveren aan uiteenlopende maatschappelijke

kwetsbaarheid van de eigen computersystemen. Ordina

projecten. Ordina heeft zich ten doel gesteld om elk jaar

heeft zijn informatiebeveiligingsexpertise gebundeld in

drie- tot vijfhonderd uur te besteden aan dit soort

gespecialiseerde Security & Risk Management-units in

projecten. Er is in dit verslagjaar belangeloos 496 uur

Nederland en België.

(2017: 68 uur) aan verschillende maatschappelijke
projecten in Nederland en België gewerkt, waarmee ons

Daarnaast houden wij sinds 2017 het basis kennisniveau

doel is gehaald.

van onze medewerkers op dit vlak op peil via een
verplicht opleidingsprogramma over de volle breedte
van ons bedrijf. Doelstelling is dat minimaal 95% van al
onze medewerkers heeft deelgenomen aan de e-learning
Security, privacy en integriteit. Per 31 december 2018
heeft 79% van onze medewerkers deze e-learning in 2017
of 2018 gevolgd en de hiermee verbonden test met goed
gevolg afgelegd. De doelstelling is hiermee niet behaald
in 2018 en in 2019 zal verder aangestuurd worden op
succesvolle afronding van de training door al onze
medewerkers. De doelstelling van 95% blijkt bij nader
inzien erg ambitieus, gegeven de instroomaantallen per
jaar. We zullen deze doelstelling in 2019 evalueren en
indien nodig herijken.
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Leveranciers en middelen

Energie en milieu

Onze eigen mobiliteit – er zijn bij Ordina in Nederland

Onder leveranciers en middelen vallen de eigen

Door de CO2-uitstoot te verlagen en minder brandstof en

circa 1.200 leaseauto’s en in België en Luxemburg circa

bedrijfsprocessen. Ordina heeft daarbij specifieke

energie te gebruiken, verduurzaamt Ordina de bedrijfs-

750 leaseauto’s in gebruik – veroorzaakt verreweg het

energie- en milieudoelen op het oog die het goeddeels

voering. Het doel is om gedurende vier jaar een reductie

grootste aandeel van onze CO2-footprint (82%). Onze

op eigen kracht kan behalen. Vooral met de mobiliteit

van 2% per jaar te bereiken . Reductie van CO2-uitstoot

medewerkers zijn veel per auto onderweg. Het verlagen

van onze medewerkers hebben wij een belangrijke

als gevolg van mobiliteit willen we met name bereiken

van het brandstofgebruik door onze ambulante medewer-

sleutel in handen tot beperking van de CO2-uitstoot.

door elektrisch vervoer en het stimuleren en faciliteren

kers, levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de

van openbaar vervoer.

duurzame bedrijfsvoering. In 2018 zijn het brandstofge-

1

bruik per auto en het daarmee samenhangende CO2-

Energieverbruik gas per werkplek (in m /CO )
3

uitstoot verlaagd met respectievelijk 2,6% en 3,6%. Dat is

Energieverbruik elektra per werkplek (in kWh/CO )

2

meer dan de doelstelling van 2%. Dat is enerzijds te

2
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danken aan een terugloop van het gemiddelde aantal
kilometers per medewerker per jaar van circa 33.000 in
2017 naar circa 31.500 in 2018, vooral vanwege slimmer
werken en alternatieve vervoerskeuzes. Anderzijds
maken de medewerkers steeds meer gebruik van zuinige
en ook volledig elektrische auto’s. Eind 2017 reden er
6 volledig elektrische leaseauto’s in het Ordina-wagen-

ELEKTRA-COPERWERKPLEK

park, in 2018 is dat aantal gestegen naar 27 en de verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2019 minimaal 40

Brandstof en CO2-uitstoot per auto (in liters/in ton CO )
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auto’s elk jaar stijgt. Helaas kennen dit soort auto’s nog

verantwoord ondernemen met aandacht voor milieu,

terugdringen van de CO2-uitstoot, zowel binnen de

steeds lange levertijden. Dat zal de komende jaren nog

kiest Ordina ervoor om een aantal certificaten te behalen

bedrijfsvoering, in projecten als in de keten.

een belemmering vormen om grootschaliger over te

en te behouden. Ook streeft Ordina naar een hoge score

stappen dan we nu doen.

in de benchmarks die op dit gebied gangbaar zijn.

Het besparingsdoel rond de energie per werkplek –

Jaarlijks evalueren we of de set aan certificaten en ver-

de IT-sector werken bedrijven samen aan structurele

zowel elektra als gas – is in 2018 evenals in voorgaande

klaringen voldoet aan de wensen en eisen vanuit onze

energie-efficiëntie verbetering. Binnen het MJA-netwerk

jaren, ruimschoots behaald. De reductie van het elektra-

stakeholders. Intern dragen we zorg voor een optimale

delen IT-bedrijven kennis en ervaringen, bijvoorbeeld op

verbruik per werkplek bedroeg 19,5% en het gasverbruik

stroomlijning van de processen en activiteiten om

de MJA-bedrijvendag en in MJA-3-gebruikersgroepen.

per werkplek reduceerde met 27,8%. Circa 10% van deze

ervoor te zorgen dat wij met beperkte inspanning

In het kader van het MJA-3-Convenant streven toonaan-

reducties (gas en elektra per werkplek) wordt veroorzaakt

integraal aan de verschillende eisen kunnen voldoen.

gevende IT-bedrijven – samen goed voor 80% van het

MJA-3
In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor

door een toename van het aantal werkplekken, als gevolg

energieverbruik van de sector – naar een verbetering van

van een aangescherpte definitie en hertelling. Ook

Belangrijk element op het gebied van validatie is de

hun energie-efficiëntie van 2% per jaar in de periode

zonder deze aanscherping is het verbruik van gas en

assuranceverklaring van onze externe accountant over

2005 - 2020.

elektra aanzienlijk gedaald door onder andere het

de niet-financiële gegevens waarover Ordina rapporteert

afstoten van ons pand in Hasselt en de overgang naar

in zijn jaarverslag. In 2018 zijn de doelstellingen op

EcoVadis

groene stroom van een van onze datacentra.

MVO-gebied verder geïntegreerd in de controle- en

EcoVadis is een duurzaamheidsratingplatform voor

rapportagecyclus. Dit heeft in dit verslagjaar geleid tot

wereldwijde supply chains. EcoVadis maakt het eenvou-

In 2010 heeft de Nederlandse overheid bedrijven ten

een grotere scope van verificatie van niet-financiële

dig voor inkopers om hun leveranciers te beoordelen op

doel gesteld in 2020 20% minder CO2 uit te stoten dan in

gegevens door de externe accountant.

duurzaamheidscriteria. Via een gerichte vragenlijst
worden de maatschappelijke en duurzaamheidsambities

2010. Ordina heeft zich aan deze doelstelling geconforCO2-Prestatieladder

van leveranciers door EcoVadis in kaart gebracht.

Dat weerhoudt ons er niet van om actief te blijven

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisa-

Ordina België behaalde sinds 2016 op het Corporate

werken aan verdere verlaging van de CO2-uitstoot.

ties helpt bij het op structurele wijze reduceren van de

Social Responsibility supplier assessment van EcoVadis

CO2-uitstoot. De ladder is als duurzaamheidsinstrument

een Gouden award, wat betekent dat de onderneming bij

toonaangevend in de Nederlandse markt. Ordina

de top vijf procent van de IT-deelnemers aan EcoVadis

meerd en loopt ruimschoots voor op deze doelstelling.

Externe verplichtingen, validatie
en certificeringen
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behaalt hierop sinds 2013 voor het zesde jaar op rij

behoort. In 2018 heeft Ordina Nederland zijn ranking

Om inzichtelijk te maken wat Ordina doet in het kader

niveau 5, het hoogst haalbare niveau. Dat betekent dat

verhoogd van Zilver naar Goud, waarmee nu heel Ordina

van betrouwbare dienstverlening en maatschappelijk

Ordina al geruime tijd aantoonbaar werk maakt van het

deze standaard hanteert.
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ISO

De ontwikkeling van zowel de CO2-Prestatieladder als de

organisaties. Daarnaast vallen ook bepaalde overheids-

Ordina is gecertificeerd voor onder meer ISO 9001:2015

ISO-norm is gericht op verdere integratie met de

instellingen in de onderzoeksgroep. In totaal gaat het

(voor kwaliteit) en ISO 14001:2015 (voor milieu),

business. Ordina heeft die trend al eerder ingezet,

om 512 bedrijven en instellingen. De benchmark werd

ISO 27001:2013 en NEN 7510:2001 (voor beheer) en

waarmee het gestructureerd invulling geeft aan de eisen.

tot en met 2017 jaarlijks verricht, maar vanaf 2018

ISO 27001:2013 (voor datamigratie).

Wij willen daarbij ook een efficiencyslag bereiken op de

tweejaarlijks. Dat betekent dat de ranking van 2017 nog

auditdruk voor de organisatie.

steeds van toepassing is. In de transparantiebenchmark
van 2017 (over verslagjaar 2016) staat Ordina op de vierde

Bij deze normen speelt ook de context van de organisatie
een belangrijke rol. Zoals: wat zijn belangrijke ontwikke-

Transparantiebenchmark

plek van bedrijven in de IT-sector. Overall neemt Ordina

lingen in de organisatie? Wat speelt er in de branche?

De transparantiebenchmark is een periodiek onderzoek

de 43ste plek in op de lijst van 512 bedrijven.

Hoe wordt rekening gehouden met de wensen en eisen

naar de inhoud en kwaliteit van informatie over maat-

van de stakeholders? Ook de integrale, risicogerichte

schappelijke aspecten van ondernemen in de jaarlijkse

aanpak krijgt meer aandacht.

verslaggeving van de grootste in Nederland actieve

Dilemma’s
E-auto’s

Diesel voor milieu en kostenbesparing

diesel vanuit het oogpunt van milieu en kosten-

of benzine voor de gezondheid

besparing of voor benzine vanuit het oogpunt van

Het klimaat en milieu zijn gebaat bij een lage

gezondheid?

Het volledig overstappen op vol-elektrisch rijden

CO2-uitstoot, wat dan ook een belangrijke reden is

heeft grote impact op onze milieudoelen, maar met

waarom Ordina vanuit de samenleving en het belang

Thuiswerken versus het belang van

de huidige lange levertijden van elektrische auto’s en

van certificeringen (CO2-Prestatieladder) gestimu-

teamwork

het beperkte aantal laadmogelijkheden in de steden

leerd wordt om vooral de CO2-uitstoot terug te

Met het stimuleren van thuiswerken kunnen wij

waarin onze medewerkers wonen en werken, is het

dringen. Daarentegen vraagt het gezondheidsbelang

onze (vervuilende) mobiliteit flink beperken, maar

voor ons op dit moment niet mogelijk om deze

eerder om terugdringing van het fijnstof. Nu scoren

juist wanneer onze medewerkers op locatie en in

maatregel te nemen. Ook zijn met de overstap naar

dieselauto’s beter op CO2-uitstoot en rijden ze voor

teamverband werken, stimuleren ze elkaar tot betere

vol-elektrische rijden nog hoge kosten gemoeid.

Ordina ook goedkoper dan benzineauto’s die weer

prestaties en leren ze onze klanten beter kennen.

beter op fijnstof scoren. Dilemma: kiezen we voor
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Over dit verslag

Energiereductie per werkplek voor elektra: het

De datacollectie die in dit hoofdstuk is gepresenteerd

elektraverbruik (in kWh) per werkplek binnen de panden

is afkomstig uit diverse bronnen, zoals het medewer-

die Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd wordt voor

kersbetrokkenheidonderzoek, HR-gegevens, de Ordina

eventuele onderhuur.

Promotor Score, de CO2-Prestatieladder, EcoVadis,
ISO 26000 en gegevens op het gebied van energie-,

Energiereductie per werkplek voor gas: het gas-

water-, papier- en brandstofverbruik.

verbruik (in m3) per werkplek binnen de panden die
Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd wordt voor eventuele

Hieronder worden de belangrijkste begrippen en

onderhuur.

metingen van de MVO-resultaten genoemd. Een volledig
overzicht is te vinden in de Begrippenlijst op pagina 221.

Inclusiviteit: wordt gemeten aan de hand van twee
vragen in ons jaarlijkse medewerkersbetrokkenheid-

Brandstofreductie in liters: het brandstofverbruik

onderzoek. De twee vragen zijn: of er binnen Ordina

van de leaseauto’s in het wagenpark van Ordina. Er vindt

afwijkende meningen mogen worden gegeven en of

een maandelijkse opgave plaats van het aantal lease-

Ordina voldoende aandacht heeft voor diversiteit

auto’s per categorie (diesel, benzine, LPG) en het totaal

binnen de organisatie.

aan brandstofverbruik vanuit de lease-/tankpasmaatschappijen in Nederland, België en Luxemburg.
CO2-footprint: hoeveelheid emissie uitgedrukt in
tonnen CO2. Deze emissies vallen onder scope 1-, 2- en
3-emissies zoals gedefinieerd in het handboek CO2Prestatieladder 3.0 van de Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) d.d. 10-06-2015.
Ook de door Ordina gehanteerde conversiefactoren zijn
afkomstig uit dit handboek en online te vinden op
www.co2emissiefactoren.nl.
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SAMEN ZOEKEN-APP HELPT
VERMISTE PERSONEN OPSPOREN
App maakt innovatieve burgerparticipatie mogelijk

“Met het idee alleen ben je er niet.
Innovatie doe je samen.”
– Ronnie Hessels,
politiemedewerker,
Politie Noord-Nederland

Clockwork, het digital engagement bureau van

hele gebieden veel gerichter uitkammen, omdat je in de

Ordina, heeft samen met de politie een app bedacht en

app ziet waar al is gezocht.”

ontwikkeld, waarmee burgers kunnen helpen vermiste
personen op te sporen. Het prototype van deze ‘Samen

Prototype

zoeken’-app is in 2018 succesvol getest en is een mooi

Vijf Clockworkers en bijna evenzoveel politiemensen

voorbeeld van Ordina’s businesspropositie Digitale

zijn bij de ontwikkeling van het prototype betrokken.

acceleratie. De politie wil dit prototype verder

Vervolgens is de app door dertig betrokken burgers

ontwikkelen voor het grote publiek.

getest. De app is gebouwd met React Firebase en maakt
gebruik van Geo-ICT. Volgens Ruijgrok is deze toepas-

Snel handelen

sing uniek: “Er zijn wel games met zoektechnologie

“Digitale ondersteuning bij vermissingen is geen

ontwikkeld, maar nog nooit is de kennis van de politie

overbodige luxe”, zegt digitaal strateeg Julia Ruijgrok

over procedures en publieksgedrag rond vermiste

van Clockwork. “Per jaar krijgt de politie 40.000

personen zo effectief gecombineerd met communicatie-

meldingen binnen van vermiste personen. Tachtig

technologie en Geo-ICT.”

procent daarvan is binnen 48 uur opgelost. Snel handelen is belangrijk voor een goede afloop, vooral de eerste

Innovatie doe je samen

24 uur zijn cruciaal. Deze app helpt de burgerpartici-

De app is een initiatief van Ronnie Hessels, politiemede-

patie direct goed in gang te zetten. Het draait daarbij

werker bij de eenheid Noord-Nederland. Hij heeft er de

vooral om goede communicatie en coördinatie. Burgers
kunnen sneller zelfstandig een zoekactie beginnen,

Digitale
acceleratie

zonder de politie in de weg te lopen. Sterker nog: ze
helpen de politie met alle bevindingen die zij via de app
verzamelen. Wanneer het nodig mocht zijn, kun je ook
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Innovatie aanmoedigingsprijs mee in de wacht gesleept.
Deze prijs is bedoeld om vernieuwende ideeën van

Zo werkt de app
• Een familielid of vriend van de verdwenen persoon

politiemedewerkers te stimuleren. Maar ook als bedenker heeft Hessels nog veel van het proces opgestoken.

meldt zich aan.

•

Hessels: “Met het idee alleen ben je er niet.

zoals de leeftijd, geslacht, de laatst bekende locatie,

Innovatie doe je samen. We hebben dit in nauwe

moment van verdwijnen, vervoersmiddel

samenwerking met Ordina en andere partners gedaan.
En wat ik heb geleerd, is dat je in een Google Design

JAARVERSLAG 2018

Er kunnen vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te
zoeken. De app houdt bij waar er wordt gezocht.

•
•

Foto’s van gevonden spullen kunnen worden gedeeld.
Als coördinator kun je aanwijzingen geven aan de
vrijwilligers die zoeken.

en een foto.

•

Sprint van vijf dagen heel veel kunt bereiken.”
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VEILIGHEID EN PRIVACY
INTEGRAAL GEWAARBORGD
Secure by design

“Belast teams die IT-applicaties
ontwikkelen niet met onnodige
issues.”
Vincent Meijer,
eigenaar businesspropositie
Security & privacy

Ordina onderzoekt op basis van de businesspropositie

opgeslagen blijven. Nu kost het testen van IT-processen

Security & privacy hoe zorgverzekeraar VGZ het waar-

op veiligheid en privacy gevoeligheid altijd veel tijd.

borgen van informatiebeveiliging en privacy kan

Nieuwe ontwikkelingen die voor de business belangrijk

integreren in zijn software-ontwikkelingsprocessen.

zijn, moeten daar op wachten. VGZ wil dit proces op een

Doel is om al in de ontwikkelingsfase meer grip te

verantwoorde manier versnellen. In 2018 hebben de

krijgen op het niveau van informatiebeveiliging.

Security en High performance teams van Ordina via een

Wanneer security risico’s pas achteraf worden geconsta-

nulmeting onderzocht welke kansen en mogelijkheden

teerd kost het herstel daarvan veel tijd en geld. Dat is

hiervoor binnen het ontwikkelings-proces aanwezig zijn.

onnodig en te voorkomen met integrale toepassingen
Volgens Vincent Meijer, eigenaar businesspropositie

van Secure by design-principes.

Security & privacy van Ordina, staat er altijd veel druk op

Security
& privacy
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Verantwoord versnellen

de snelheid waarmee IT-toepassingen moeten worden

VGZ is met ruim 4 miljoen verzekerden een van de

ontwikkeld: “Ook de eisen op het gebied van veiligheid

grootste zorgverzekeraars van Nederland. Net als bij

en privacy worden steeds hoger. Dus is ons doel al direct

andere verzekeraars zijn de processen bij VGZ in hoge

grip te krijgen op het niveau van informatiebeveiliging.

mate geautomatiseerd, met veel dataopslag in servers.

Dit kan door security en privacy vanaf het eerste begin

Cliënten hebben toegang tot hun data via de ‘Mijn-om-

– vanaf beleid, risicoanalyse en set van security-eisen –

gevingen’ van de verschillende labels. VGZ wil zijn

integraal mee te nemen en vooral op de juiste wijze toe

digitale dienstverlening verder verbeteren, wendbaarder

te passen binnen de ontwikkelprocessen. Dat voorkomt

zijn, zaken sneller afhandelen, (potentiële) cliënten

dat je later op de rem moet gaan staan.”

effectiever informeren, en dit alles liefst via de cloud.
Daarbij is het van belang dat gegevens rond aanvragen,

Superrelevant

polissen en declaraties onder alle omstandigheden veilig

Meijer vindt het daarbij vooral van belang om de teams
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die IT-applicaties ontwikkelen niet met onnodige
issues te belasten: “Het IT-landschap is al
complex genoeg. Dus voorzien wij de ontwikkelteams alleen van die eisen op het gebied van
veiligheid en privacy die voor hun taak superrelevant zijn. Zo zien zij die niet als ballast en nemen
zij die graag mee in het ontwerp.” Veiligheid en
privacy moeten door iedereen gedeelde verantwoordelijkheden worden, vindt Meijer. “We
kunnen het ons niet langer veroorloven te blijven
wachten op de security-specialist die een
code-review of een pentest tegen hackers komt
uitvoeren. Laten we er vooral voor zorgen dat
iedereen dit als een cruciaal onderdeel gaat zien
van de eigen taak. En laten we dat vooral goed
faciliteren.”

Gepassioneerd bezig
“Bij VGZ gaat dit zeker gebeuren”, voorspelt
Meijer. “De nulmeting heeft aangetoond dat het
mogelijk is om security door de processen heen te
verankeren. Wij helpen VGZ nu om die integratie
ook daadwerkelijk tot stand te brengen.” En
Meijer voert gesprekken met andere dienstverleners over dit onderdeel binnen Secure by design:
“Ik krijg dezelfde vraag uit de zorg en de bankensector. Iedereen vindt het vreemd dat zo weinig

“Veiligheid en privacy
moeten door iedereen
gedeelde
verantwoordelijkheden worden.”
– Vincent Meijer,
eigenaar businesspropositie
Security & Privacy, Ordina

IT-bedrijven hier gepassioneerd over zijn. Ordina
loopt hierin duidelijk voorop.”
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