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Ordina neemt IFS Probity over 
Nieuwegein, 1 september 2021 

Ordina zet de volgende stap in haar groeistrategie en neemt 100% van de aandelen van IFS 

Probity over. IFS Probity is een Nederlandse IT-dienstverlener met diepgaande expertise in 

complexe massa facturatieprocessen (subscription billing). Hiermee houden organisaties 

overzicht en grip op complexe betalingsprocessen. Met IFS Probity versterkt Ordina haar 

positie in de utilities en mobiliteitsmarkt. De trend van veranderende contractvormen biedt ook 

mogelijkheden voor bredere toepassingen, zoals abonnementen en betalen voor verbruik (pay 

per use). Financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.  

IFS Probity is in 2004 ontstaan door het samengaan van IFS Nederland en Probity en heeft een jaarlijkse omzet van 

ruim EUR 7 miljoen en ca. 40 medewerkers. Het bedrijf heeft haar wortels in de utilities sector en heeft diepgaande 

kennis van complexe massa facturatieprocessen op het snijvlak van business en IT, o.a. vanuit SAP BRIM en SAP 

IS-U. Organisaties krijgen hiermee inzicht in snelgroeiende datastromen, op basis waarvan zij facturen kunnen 

versturen en innen over geleverde diensten, geautomatiseerd kunnen verrekenen met derden en controle op hun 

financiële positie kunnen verbeteren.   

Jo Maes, CEO Ordina: “IFS Probity’s expertise in subscription billing is een waardevolle toevoeging op Ordina’s 

portfolio en een versterking van onze propositie Business platforms en cloud. We verwachten hiermee nog beter in 

te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, zoals Mobility as a Service en de uitdagingen rond betalen in de 

utilities en mobiliteitsmarkt. Met deze expertise kunnen bovengenoemde processen sterk vereenvoudigd worden. 

De combinatie van de expertise van IFS Probity met de slagkracht van Ordina biedt groeimogelijkheden bij grote en 

middelgrote klanten en overheden. Op deze manier kunnen wij onze gezamenlijke klanten een breder portfolio 

bieden en hen helpen de veranderingen voor te zijn. De acquisitie van IFS Probity past dan ook in onze strategie om 

ons bestaande portfolio te laten groeien met oplossingen in niches.” 

Jan van der Veen, partner IFS Probity: “De combinatie van onze krachten maakt dat we onze klanten nog beter 

kunnen helpen hun digitale ambities te realiseren. Door de toegang tot een bredere klantenbasis, het bredere 

portfolio van Ordina en de omvang van Ordina kunnen we versneld groeien. Daarnaast biedt dit kansen voor onze 

medewerkers op brede loopbaanpaden en meer ontwikkelmogelijkheden.” 
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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, businessuitdagingen 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.

OVER IFS Probity 

IFS Probity is een zelfstandige IT-dienstverlener uit Barneveld, met ca. 40 medewerkers. Wij hebben diepgaande 

kennis van de utilities sector en complexe massa facturatieprocessen, met name vanuit SAP BRIM en SAP IS-U. IFS 

Probity richt zich op applicatie consultancy, business consultancy en project- en proces management, op het 

snijvlak van business en IT. Van oorsprong zijn wij actief in de Nederlandse utilities en vervoerssector en inmiddels 

werken we in tal van sectoren. IFS Probity heeft een jaarlijkse omzet van ruim EUR 7 miljoen. De werkwijze van IFS 

Probity kenmerkt zich door het bieden van diepgaande expertise en een mensgerichte benadering. 
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