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European single electronic reporting format 
(ESEF) en PDF-versie Nederlandse vertaling
Deze vertaling van het Jaarverslag is de PDF/
geprinte versie van de Nederlandse vertaling van 
het Jaarverslag 2022 van Ordina N.V. Deze versie is 
opgesteld met het oog op gebruiksgemak en bevat 
geen ESEF-informatie, zoals gespecificeerd in de 
Regulatory Technical Standards betreffende ESEF 
(Delegated Regulation (EU) 2019/815). De officiële 
ESEF-rapportage is cf. het bepaalde in art. 5:25c 
Wft algemeen verkrijgbaar gesteld en beschikbaar 
op onze website op https://www.ordina.nl/en/ 
investor-relations/annual-report/. In geval van 
tegenstrijdigheden tussen deze PDF-versie en de 
ESEF-rapportage prevaleert de laatste. 

1 De met een 1 gemarkeerde hoofdstukken maken deel uit van het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW.
2 De met een 2 gemarkeerde hoofdstukken bevatten de onderdelen van de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW.

https://www.ordina.nl/en/ investor-relations/annual-report/
https://www.ordina.nl/en/ investor-relations/annual-report/
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Ordina in het kort
Ordina N.V. (‘Ordina’) is de digitale business partner die haar klanten op 
voorsprong zet door technologie, marktuitdagingen en mensen slim 
met elkaar te verbinden. 

Als digitale business partner in een groeiende Benelux-markt 
hebben we als doel om langetermijnwaarde te creëren voor al 
onze stakeholders. We streven naar organische omzetgroei met 
duurzame marges door ons te richten op specifieke proposities in de 
publieke sector, de financiële dienstverlening en de industriële markt. 
Daarnaast stimuleren we groei door overnames van nichespelers en 
bedrijven voor locatie-onafhankelijke diensten: zo breiden we onze 
expertise uit. De high performance teams van Ordina zorgen voor 
een multidisciplinaire aanpak, waardoor we hogerop komen in de 
waardeketen van onze klanten. Deze teams zijn essentieel voor onze 
ondernemingscultuur en onze waardepropositie aan medewerkers. 

Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is genoteerd aan Euronext 
Amsterdam en maakt deel uit van de Amsterdam Smallcap Index 
(AScX). In 2022 behaalde Ordina een omzet van EUR 429 miljoen. 
Bezoek onze website voor meer informatie.
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Vijfjarenoverzicht
Kerncijfers1

In miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven 2022 2021 2020 20192 2018

Resultaat
Omzet 429,4 394,5 369,2 372,3 358,5
EBITDA 50,4 50,2 46,4 36,7 18,7
EBITDA-marge in % van de omzet 11,7 12,7 12,6  9,9  5,2 
Nettoresultaat 23,9 24,6 22,3 14,9 6,9
Nettoresultaat in % van de omzet  5,6 6,2  6,0  4,0  1,9 

Kasstroom
Nettocashpositie (ultimo)  37,2 43,6  44,4 24,6  18,5 
Free cashflow 27,1 27,6 29,3 10,9 9,5

Balans
Eigen vermogen 171,5 178,9 177,8 163,5 153,0
Solvabiliteit in % van het totale vermogen 59 61 62 59 66
Gemiddelde debiteurentermijn (in dagen) 49 48 49 53 55
Gemiddelde crediteurentermijn (in dagen) 54 50 47 54 55

Aandelen
Aantal uitstaande aandelen ultimo (in miljoenen) 90,0 93,3 93,3 93,3 93,3
Free cashflow per aandeel 0,29 0,30 0,31 0,12 0,10
Dividend per aandeel 0,40 0,16 0,24 0,10 0,05
Nettowinst per aandeel 0,26 0,26 0,24 0,16 0,07

1 Gegevens op basis van de gepubliceerde jaarverslagen van desbetreffende jaren.
2 Vanaf 2019 cijfers op basis van IFRS 16 ‘Lease accounting’.
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Kerncijfers1 (vervolg)

In miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven 2022 2021 2020 2019 2018

Medewerkers
Gemiddeld aantal medewerkers (fte) 2.717  2.583 2.572 2.573 2.542
Gemiddeld aantal directe medewerkers (fte) 2.445  2.299 2.286 2.286 2.251
Gemiddeld aantal indirecte medewerkers (fte) 272  284 286 287 291
Aantal medewerkers (fte) ultimo 2.805  2.715 2.586 2.629 2.647
Aantal directe medewerkers (fte) ultimo  2.532  2.428  2.298  2.340  2.345 
Aantal indirecte medewerkers (fte) ultimo  273 287  288  289  302 
Productiviteit 69,4% 72,1% 70,1% 69,3% 68,6%

Klanten
Klanttevredenheidsindex (KTI) 7,7 7,8 7,7 7,6 7,6
Aandeel businessproposition-omzet 47% 40% 38% 33% -

Scores milieudoelstellingen
CO2-uitstoot in tonnen  8.004  6.315  6.786  13.036  12.917 
CO2-reductie per fte2 20,4% -7,2% -47,0% -0,3% -4,0%
Brandstofreductie in liters per auto2 13,3% -5,7% -48,5% 1,7% -2,6%
CO2-Prestatieladder niveau 5 (NL/Belux) 5/3 5/- 5/- 5/- 5/-

Scores HRM-doelstellingen
Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO) 7,6 7,6 7,5 7,1 7,1
Inclusiviteit (score MBO-vraag) 7,7 7,6 7,5  7,3 7,3
Percentage vrouwelijke medewerkers (aantal werkzame personen) 20% 20% 20% 20% 20%

1 Gegevens op basis van de gepubliceerde jaarverslagen van desbetreffende jaren.
2 Negatief % is vermindering ten opzichte van vorig jaar.
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Joyce van Donk-van Wijnen en Jo Maes

Hoe zou je het jaar 2022 omschrijven voor Ordina? 
Jo: Ordina heeft in 2022 ondanks een uitdagend economisch 
klimaat een solide groei en financiële performance weten te 
realiseren. We hebben flinke vooruitgang geboekt op onze 
reis van digitale partner naar digitale business partner. We 
zijn verdergegaan met het combineren van onze digitale 
oplossingen tot herbruikbare, schaalbare ‘bouwstenen’ die 
antwoord geven op complexe marktuitdagingen. Ik ben trots 
op iedereen bij Ordina voor zijn of haar bijdrage aan deze 
transformatie. Ook wil ik onze klanten, aandeelhouders en 
andere stakeholders bedanken voor hun steun.

Een belangrijk hoogtepunt dit jaar was de verdere ontwik-
keling van onze high performance teams. Door digitale en 
kennis van de business te combineren, zijn deze teams een 
centrale rol gaan spelen in de manier waarop we betrokken 
zijn bij hun business. Het succes van deze aanpak was dit 
jaar terug te zien in onze gesprekken met klanten, die op een 
strate gischer niveau plaatsvonden; Ordina wordt inmiddels 
geraadpleegd als een businesspartner die klanten kan 
adviseren over digitale problemen die hun hele business 
raken.

Joyce: Ook hebben we belangrijke stappen gezet in de  
transformatie van Ordina naar een netwerkorganisatie 
van kleinere eenheden die als één geheel samenwerken.  
Tegelijkertijd hebben we nieuwe leiderschapsrollen 

Interview met Raad van Bestuur
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gecreëerd, waarbij de leidinggevenden ook een actieve rol 
hebben bij klanten. Daardoor werken onze teams efficiënter 
en is de dienstverlening aan onze klanten verbeterd.

Feit blijft echter: de arbeidsmarkt is nog steeds ontzettend 
krap. Veel organisaties, waaronder Ordina, hebben tegen-
woordig te maken met een hoger verloop. Toch ben ik 
er trots op dat we we het aantal werknemers in zowel 
Nederland als België/Luxemburg hebben kunnen uitbreiden, 
toptalent hebben kunnen aantrekken en veel waardevolle 
mensen hebben kunnen behouden, ondanks de uitdagende 
omstandigheden. In 2022 hebben we meer dan 600 nieuwe 
medewerkers bij Ordina verwelkomd, een enorme prestatie 
van ons recruitmentteam. Met zoveel talent aan boord kijk ik 
vol vertrouwen uit naar wat de toekomst gaat brengen.

Welke uitdagingen verwacht je als de positie van Ordina 
verschuift naar digitale business partner?
Jo: Een digitale business partner loopt steeds voorop, antici-
peert op en biedt oplossingen voor problemen op bedrijfs- of 
marktniveau. Zo’n ambitieuze transformatie vindt niet van 
de ene op de andere dag plaats. Naast het opbouwen van 
een netwerkorganisatie hebben onze mensen behoefte 
aan diepgaande kennis van de fundamentele businessuit-
dagingen, waarmee onze klanten worden geconfronteerd 
– om het ‘probleem achter het probleem’ te willen begrijpen. 

Als we willen uitgroeien tot een   digitale business partner 
is het essentieel dat we ons in deze richting bewegen – en 
dat vereist een verandering in de mindset van iedereen bij 
Ordina. Met deze nieuwe mindset zal de mate waarin indivi-
duele consultants uitblinken minder belangrijk zijn. Natuurlijk 
willen we mensen die zeer kundig zijn, maar naarmate we 
verder toewerken naar ons doel zal het nóg belangrijker zijn 
dat we goed samenwerkende, communicatieve teamspelers 
hebben.

Joyce: In 2022 zijn we blijven investeren in de interne 
communities van Ordina. Hierdoor kunnen onze mensen 
contacten leggen buiten hun teams en hun kennis bundelen 
over onderwerpen waarmee meerdere klanten te maken 
hebben. Door deze communities de komende jaren te 
ontwikkelen in een netwerk, geven we verder gestalte aan 
een cultuur van delen en hergebruiken, waarbij onze mensen 
hun middelen delen, en dat wat anderen hebben gecreëerd 
opnieuw gebruiken. Hoe meer we deze cultuur voeden, 
hoe meer we de time-to-value voor onze klanten kunnen 
versnellen.

Wat maakt Ordina zo bijzonder ten opzichte van 
branchegenoten? 
Jo: Voor mij is daar maar één antwoord op mogelijk: onze 
mensen. Het afgelopen jaar zijn we onverminderd inhoud 
blijven geven aan een ethos van vakmanschap, kameraad-
schap en samenwerking bij iedereen binnen Ordina. Dit 
helpt ons om een unieke, aantrekkelijke werkgever te 
worden voor digital business consultants en professionals. 
Wij doen dit door voort te bouwen op ons sterke local-for-
local Ordina-DNA en hebben afgelopen jaar ‘ingrediënten’ 
toegevoegd die kenmerkend zijn voor start-ups/scale-ups 
(bijvoorbeeld lean startup-mentaliteit, actieve bevordering 
van ondernemerschap, ontwikkeling van oplossingen) of 
gerenommeerde (internationale) adviesbureaus (werken in 
projecten met een duidelijke taakomschrijving, investeren in 
adviesvaardigheden, organiseren van evenementen op  
directieniveau en van workshops). Ordina is opgebouwd  

rond teams die impact creëren voor onze klanten, en we 
leveren snelle oplossingen doordat we prioriteit geven 
aan het delen en hergebruiken van best practices boven 
individuen die unieke oplossingen creëren voor unieke  
uitdagingen. Ik denk dat deze aanpak ons   onderscheidt  
van de rest.

Joyce: Mee eens. Onze mensgerichte aanpak geldt voor 
onze relaties met collega’s, maar ook voor de manier waarop 
we met onze klanten omgaan. Wij willen tot het uiterste 
gaan voor onze klanten. Daarom werven we mensen die 
we opleiden tot leiders die in staat zijn ambitieuze doelen te 
stellen voor deze volgende etappe van onze reis. Deze leiders 
helpen ons de kansen te benutten die worden geboden door 
intensievere kennisdeling en herbruikbare oplossingen, en hun 
leiderschap zal Ordina nog unieker maken.

Hoe belangrijk zijn milieu, maatschappij en governance 
(Environment, Social and Governance; ESG) voor de 
ontwikkeling van Ordina? 
Joyce: ESG wordt steeds belangrijker voor onze klanten, 
medewerkers, partners en aandeelhouders. ESG is als 
een strategische pijler in ons bedrijf geïntegreerd om op 
lange termijn financiële, sociale en ecologische waarde te 
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creëren. Op het gebied van governance ligt onze focus op 
een bedrijfsvoering volgens gezonde economische principes, 
transparant zijn naar de buitenwereld, en een loyale partner, 
betrouwbare leverancier en een maatschappelijk verant-
woorde werkgever zijn.

Voor de pijler Sociaal zetten we in op het versterken van 
diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen heel Ordina. Dit is de 
juiste keuze om te doen en het levert ook zakelijk voordeel 
op: divers samengestelde teams presteren immers beter. 
Dit betekent dat we het percentage vrouwelijke werknemers 
willen verhogen, maar we moeten ons ook richten op andere 
identiteiten: ons doel is om een   inclusieve cultuur te creëren 
waarin iedereen zich welkom voelt. Door ervoor te zorgen 
dat iedereen zich bij Ordina thuis voelt, creëren we een sfeer 
waarin mensen een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan 
het team en het beste resultaat kunnen leveren voor de klant.

Jo: De pijler Milieu is om twee redenen belangrijk. Intern 
hebben we de plicht om onze eigen CO2-uitstoot terug te 
dringen en tegen 2030 willen we CO2-neutraal zijn. We kijken 
echter verder dan alleen onze eigen milieuprestaties: we 
gebruiken onze expertise op het gebied van digitalisering ook 
om onze klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. 
Een goed voorbeeld dit jaar was ons werk voor het Haven-
bedrijf Rotterdam: bij deze klant analyseerden we gegevens 
over de stromingspatronen om de optimale snelheid te 
bepalen voor schepen die de haven naderden, waardoor de 
CO2-uitstoot van de haven drastisch afnam.

Hoe ziet volgens jou de toekomst eruit voor Ordina? 
Jo: De digitale ontwikkeling zal in de komende vijf tot tien 
jaar bepalend blijven voor elk aspect van ons leven. Ordina is 
goed gepositioneerd dankzij de megatrend van digitalisering, 
dus de algemene richting is zeer positief voor onze sector. 
Tegelijkertijd is er grote onzekerheid over de economie als 
geheel. We moeten rekening houden met een eventuele 
wereldwijde recessie, manieren vinden om het hoofd te 

bieden aan de toenemende inflatie en ruimte maken om 
onze mensen zodanig te blijven betalen dat ze een hoge 
levensstandaard kunnen handhaven. 

Joyce: Het feit dat onze klanten voor deze complexe 
uitdagingen staan, is een reden te meer om de uitvoering 
te versnellen van onze strategie om de  digitale business 
partner van onze klanten te worden. Hoewel we 
waarschijnlijk nog wel enkele obstakels zullen tegenkomen, 
hebben de activiteiten van afgelopen jaar ons in een sterkere 
positie gebracht om onze klanten te helpen to stay ahead of 
change. 

Ordina is goed
gepositioneerd dankzij

de megatrend van
digitalisering
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Code & Comedy 2022
In juni hebben we in Nieuwegein en 
Mechelen ons evenement Code & Comedy 
gehouden. Dit evenement is bedoeld voor 
elke ontwikkelaar, niet alleen voor ontwikke-
laars die bij Ordina werken, en brengt 
comedy en code samen. Het thema van dit 
jaar was robotica, met enkele break-out-
sessies en als afsluiter een comedy-act. Dit 
is voor onze ontwikkelaars een mooie 
manier om in contact te komen met 
potentiële Ordina-ontwikkelaars. 

Ordina AIR
Na twee jaar pandemie hebben we ons 
eerste personeelsfeest gehouden: Ordina 
AIR. Begin juni waren 1000 medewerkers 
aanwezig op het feest. Dit evenement bood 
de gelegenheid om de banden tussen onze 
medewerkers weer aan te halen.

Terugblik

Partnership met ProRail  
In juli heeft Ordina een nieuwe overeen-
komst met ProRail getekend: de komende 
10 jaar zijn we verantwoordelijk voor 
het businessdomein Interaction Partner. 
Ordina zal toezicht houden op de innovatie, 
de ontwikkeling en het beheer van de 
IT-systemen die ProRail gebruikt voor de 
communicatie met reizigers. Deze relatie 
benadrukt het belang van tevreden en 
loyale klanten - een van onze strategische 
pijlers - voor de langetermijngroei van 
Ordina.

EcoVadis Gold rating
Begin 2022 behaalde onze 
Nederlandse en Belgische 
divisies beide de EcoVadis 
Gold rating. Voor dit 
certificaat werden onze 
bedrijfsprestaties beoordeeld 
aan de hand van vier belang-
rijke criteria: milieu, ethiek, 
duurzaam inkopen en arbeids- 
en mensenrechten.
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foto lowres

Recordaantal nieuwe 
medewerkers 
In september verwelkomde Ordina een 
recordaantal nieuwe medewerkers: 
106 in Nederland en 93 in België 
en Luxemburg. Ordina is een 
aantrekkelijke werkgever, omdat 
medewerkers het gevoel hebben dat 
hun rol bij projecten voor onze klanten 
maatschappelijke impact heeft.

MT/Sprout Next Leadership 50 2022
In oktober werd Ordina CFO Joyce 
van Donk-van Wijnen opgenomen in 
de 2022-editie van de MT/Sprout Next 
Leadership 50. Deze lijst met vijftig getalen-
teerde leidinggevenden wordt jaarlijks 
opgesteld in samenwerking met de meest 
toonaangevende Nederlandse bedrijven en 
met Vlerick Business School.

Wagenpark met elektrische 
voertuigen
In 2022 hebben we een reeks bijeen-
komsten gehouden over hoe we de uitstoot 
als gevolg van werknemersmobiliteit 
kunnen terugdringen en hebben we 
besloten om ons bedrijfswagenpark in 
Nederland en België volledig elektrisch te 
maken. Vanaf 2023 bestellen we alleen nog 
elektrische voertuigen in Nederland, in lijn 
met onze strategische ESG-pijler. 

Cybersecurity-partner van de Eerste Kamer
Via een Europese aanbesteding is Ordina geselecteerd 
als cybersecurity-partner van de Eerste Kamer op  
het gebied van informatiebeveiliging en privacy.  
De komende jaren zullen we de Eerste Kamer adviseren 
over deze gebieden.
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Evenement Women@Ordina
Tijdens ons evenement Women@Ordina in september 
mochten we Chantal Schinkels, auteur van ‘The IT girl’, en 
Ordina CFO Joyce van Donk-van Wijnen verwelkomen. In 
haar toespraak benadrukte Joyce hoe belangrijk het is dat 
er meer vrouwen in de technologiesector komen werken.

Talent naar de Top 
In november hebben we het 
charter ondertekend van de 
Stichting Talent naar de Top om 
zo de diversiteit binnen Ordina 
te vergroten. Organisaties die 
die dit doen, committeren zich 
aan duidelijk meetbare doelen 
en laten hun resultaten jaarlijks 
monitoren.

25.000 bomen geplant
In november kwamen zo’n 
300 Ordina-medewerkers 
samen met hun familie en 
vrienden naar België voor een 
boomplantdag. We hebben die 
dag flink wat bomen gepland 
en liggen inmiddels goed op 
schema richting ons doel van 
25.000 geplante bomen. Als 
alles is afgerond beslaat het 
Ordina-bos een gebied ter 
grootte van 26 voetbalvelden 
en hebben we landbouwgrond 
omgevormd tot een nieuw bos.

Chatbot Wout
Chatbot Wout, die is 
ontwikkeld door een 
team van Ordina in 
samenwerking met de 
politie, wordt ingezet 
voor overlastmeldingen. 
De politie zet Wout 
hiervoor in omdat zij elk 
jaar in december veel 
telefoontjes ontvangt 
over vuurwerkoverlast.
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“ Kunstmatige 
intelligentie (AI)  
is niet alleen klaar  
om de wereld te 
veranderen;  
het verandert de  
wereld nu al”
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Technologie en de toekomst

Haroon Sheikh 
Haroon Sheikh is hoogleraar filosofie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, waar hij doceert over 
globalisering, techniekfilosofie en geopolitiek 
tussen Oost en West. Zijn boeken gaan over 
uiteenlopende onderwerpen, zoals de betrekkingen 
tussen Europa en Azië en de waterpolitiek. 
Naast zijn academische carrière adviseert 
Haroon de Nederlandse overheid als lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR).

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet alleen klaar om de 
wereld te veranderen; het verandert de wereld nu al. In 
een groot aantal sectoren zijn krachtige AI-technologieën 
eindelijk het laboratoriumstadium voorbij en bewijzen hun 
commerciële levensvatbaarheid door hele industrieën te 
transformeren. Voor sommigen is dit een reden tot zorg, 
maar ik wil in het gesprek over AI enige nuance aanbrengen 
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en een evenwichtig, historisch onderbouwd perspectief 
bieden op de manier waarop AI-technologieën zich de 
komende jaren waarschijnlijk gaan ontwikkelen. 

Om te beginnen is het belangrijk onderscheid te maken 
tussen kunstmatige algemene intelligentie (AGI) en smalle 
AI. De eerste is de poging om de menselijke geest na te 
bootsen, een droom van computerwetenschappers sinds de 
begindagen van AI. De vooruitgang op dit gebied gaat traag, 
vooral omdat we ons eigen bewustzijn nog maar beperkt 
begrijpen. Het is ongelooflijk moeilijk om iets na te maken 
wat je niet volledig begrijpt, vooral een systeem dat zo 
complex is als de menselijke geest! Gezien de omvang van 
de uitdaging verwacht ik niet dat AGI binnenkort op grote 
schaal zijn intrede zal doen, maar AGI is slechts een deel van 
het grotere geheel. Er is ook het grotere en meer veelbelo-
vende gebied van smalle AI, dat wil zeggen een kunstmatige 
intelligentie die een bepaalde functie beter kan uitvoeren dan 
een mens. Op dit gebied vinden momenteel de spannendste 
ontwikkelingen plaats. 

Binnen smalle AI zien we de opkomst van tools die niet 
alleen patronen interpreteren, maar ook nieuwe patronen 
creëren - een enorme stap voorwaarts. Een van die 
ontwikkelingen is ChatGPT, een door Open AI ontwikkelde 
AI-gestuurde chatbot die lange, gedetailleerde en welover-
wogen schriftelijke antwoorden kan geven op vragen van 
gebruikers. Hetzelfde geldt voor DALL-E, de beeldgenera-
tietool van Open AI. Deze creëert kunstwerken op basis 
van een schriftelijk opdracht, en de resultaten zijn werkelijk 
uitstekend. Dergelijke tools worden de komende jaren 
gemeengoed.

AI heeft ook een enorm potentieel als het gaat om federated 
learning. Misschien wel het interessantst aan deze techno-
logie is dat veel privacyproblemen uit het AI-debat worden 
aangepakt. Bij het zogeheten ‘federated learning’ worden 
geen grote hoeveelheden data aan een centraal algoritme 
gevoed, maar migreert het algoritme naar verschillende 

databronnen. De AI zou bijvoorbeeld de server van een 
bepaald ziekenhuis kunnen bezoeken, zijn parameters 
kunnen aanpassen op basis van wat hij van de data leert, en 
dan terugkeren zonder data mee te nemen. Op die manier 
denk ik dat federated learning zal bijdragen tot een bredere 
toepassing van AI-technologieën in sectoren die scepti-
scher staan tegenover datagedreven oplossingen, zoals de 
gezondheidszorg. 

Het verhaal is echter niet louter positief. Andere ontwikke-
lingen in smalle AI zijn problematischer, zoals de opkomst 
van ‘generative adversarial networks’ - de technologie 
achter deepfakes. Met de nieuwste deepfake tools kunnen 
gebruikers opmerkelijk nauwkeurige fictieve video’s maken 
en dit heeft ernstige politieke gevolgen. We leven al in een 
tijdperk van nepnieuws en filterbubbels (online ruimtes waar 
mensen alleen content zien waar ze het mee eens zijn), en in 
een wereld van deepfake content zal de grens tussen feiten 
en ‘alternatieve feiten’ zelfs nog verder vervagen. 

Ik denk echter niet dat dit onvermijdelijk is. Met de juiste 
regelgeving kunnen overheden het vertrouwen van het 

publiek in AI herstellen en de potentiële nadelen aanpakken. 
Een goed voorbeeld hiervan is de registratie van algoritmen, 
die al verplicht is in steden als Amsterdam en Rotterdam. 
Volgens dit systeem moeten overheidsinstellingen alle 
algoritmen die ze gebruiken publiceren. Stel dat een burger 
een boete heeft gekregen van de gemeente: in het algorit-
meregister kan de burger zien of de beslissing om hem 
een boete op te leggen door een mens of een algoritme 
is genomen. Als het een algoritme was, kan hij of zij zien 
welke regel werd toegepast. Ik denk dat het vertrouwen van 
het publiek in AI aanzienlijk zal toenemen zodra burgers 
niet langer in het ongewisse zijn over welke regels worden 
toegepast en hoe. 

Ik vind het ook bemoedigend dat EU-beleidsmakers tot 
een gemeenschappelijk standpunt over AI zijn gekomen. 
Na schijnbaar eindeloze verklaringen, concepten en route-
kaarten zal de Europese AI-wet binnen enkele jaren bindende 
wetgeving worden. Deze wet, de eerste in zijn soort, verbiedt 
applicaties en systemen die een onaanvaardbaar risico 
vormen, legt specifieke wettelijke vereisten op aan appli-
caties met een hoog risico en staat toe dat technologieën 
met een laag risico met minimale regelgeving werken. 
Ondertussen zie ik ook meer eensgezindheid in het AI-debat 
op praktisch niveau, vooral als het gaat om de standaardi-
satie van technologie. Deze ontwikkelingen richten zich niet 
op alle mogelijke problemen, maar zijn wel een stap in de 
goede richting. 

Wanneer we overwegen welke regels we opleggen, is het 
nuttig parallellen te trekken met de opkomst van de auto 
in het begin van de twintigste eeuw. De huidige positie van 
AI is immers vergelijkbaar met die van de auto in de jaren 
twintig: een technologie waarvan bewezen is dat ze werkt, 
maar die nog steeds erkende veiligheidsproblemen oplevert. 
In de loop van de twintigste eeuw reageerden regelgevers op 
deze gevaren met bumpers, veiligheidsgordels, stoplichten 
en andere verkeersregels. Tegenwoordig zijn auto’s nog 
steeds niet helemaal veilig, maar een voortdurend proces 

Binnen smalle AI zien we 
de opkomst van tools 

die niet alleen patronen 
interpreteren maar ook 

nieuwe creëren
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van verfijning van de regelgeving heeft geleid tot een 
enorme vermindering van het aantal verkeersongevallen, 
en het algemene nut van de technologie staat niet meer ter 
discussie. Ik denk dat hetzelfde geldt voor AI: er komt een 
krachtige maar grotendeels ongereguleerde technologie op 
de markt, en de komende jaren moeten we ervoor zorgen dat 
die het algemeen belang dient.

Gaandeweg leren is een belangrijk onderdeel van elke 
technologische revolutie en dat is altijd zo geweest. Daarom 
maak ik me niet al te veel zorgen over wat er vandaag in de 
AI gebeurt - ik ben er zelfs enthousiast over. We bevinden 
ons momenteel op een lange, fascinerende weg om deze 
technologie op grote schaal in te voeren. De geschiedenis 
leert ons dat dergelijke wegen nooit in een rechte lijn lopen 
- vaak moeten organisaties hun processen volledig herzien 
- maar de geschiedenis leert ons ook dat echte innovatie 
mogelijk is. Als we ons blijven concentreren op het reguleren 
van de smalle AI-technologieën die onze samenleving nu 
al veranderen, en sensatieverhalen over dreigende AGI 
vermijden, denk ik dat de toekomst van kunstmatige intelli-
gentie heel rooskleurig is. 
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Onze missie
Digitalisering helpt organisaties om 
sneller op veranderingen te anticiperen 
en te reageren. Door samen te werken in 
nieuwe digitale ecosystemen en gebruik 
te maken van de kracht van nieuwe 
technologieën zijn organisaties in staat 
om een duurzame voorsprong te krijgen 
en te behouden.

Waarom 

Duurzaam de veranderingen voorblijven, 
Ahead of change zijn. Dat is de kern van 
wat we doen. Wij zijn de digitale business 
partner die met digitale strategieën vanuit 
high performance teams onze klanten 
helpt om duurzame businesstransfor-
maties te realiseren en veranderingen 
voor te blijven. 

Hoe

We werken bij voorkeur in multidiscipli-
naire teams die we samenstellen op basis 
van de behoeften en doelen van onze 
klanten en de aard en complexiteit van 
de vraag. Onze high performance teams 
bestaan dan ook uit IT- en businesspro-
fessionals met verschillende expertises. 
Ze delen een eenduidige manier van 
werken en gebruiken systemen en tools 
die Ordina-breed worden ingezet. Dit haalt 
het beste naar boven bij onze mensen 
en zorgt voor betere resultaten bij onze 
klanten.

Wat

Als digitale business partner bieden we 
onze klanten uiteenlopende slimme en 
innovatieve oplossingen voor uitdagingen 
op het gebied van strategie, organisatie, 
digitalisering, security en compliance. 
Dat doen we door het adviseren van de 
juiste digitale end-to-end strategie, het 
inrichten en beheren van IT-landschappen 
en het ontwikkelen en implementeren van 
duurzame softwareoplossingen.

Onze missie en kernwaarden

Onze kernwaarden 
Onze kernwaarden vatten samen waar 
we in geloven en hoe we dingen doen 
bij Ordina. Dit Ordina DNA zit in iedere 
Ordina-professional en zorgt ervoor dat 
we onze klanten door en door kennen en 
dat we onze expertise, vakmanschap en 
talent voor hen inzetten.

We discover

Bij Ordina vinden we het belangrijk dat we 
vooroplopen in ons vak. We zijn nieuws-
gierig en staan open voor nieuwe dingen. 

We connect

Door middel van onze high performance 
teams laten we onze klanten kennis-
maken met onze best practices. We 
nemen verantwoordelijkheid voor de 
resultaten die we behalen en we creëren 
samen oplossingen op een inclusieve 
manier met een open mind. 

We accelerate

We hebben diepgaande kennis van de 
business van onze klant en weten zo een 
digitale voorsprong te creëren. We zijn 
klantgericht, ondernemend en streven 
naar impact.
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Markttrends

Er is sprake van een aanhoudend grote vraag naar expertise 
op het gebied van digitalisering in de markten waarin 
we actief zijn, ondanks de verwachte vertraging van de 
economie in 2023. Momenteel wordt de groei niet beperkt 
door de vraag, maar eerder door de krappe arbeidsmarkt en 
hoge inflatiecijfers. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de instroom 
van IT-professionals de komende jaren zal voldoen aan 
de toenemende vraag naar expertise in digitalisering. De 
pandemie heeft ons echter geleerd dat werken op afstand 
een reële optie is. Deze trend zou ons kunnen helpen om de 
krapte op de arbeidsmarkt te ondervangen door onze lokale 
teams aan te vullen met mensen die op afstand werken.

Overheid 

Toegankelijkheid en flexibiliteit van openbare 
diensten 
In de afgelopen jaren hebben de Nederlandse en Belgische 
overheid een grote inspanning geleverd om de toeganke-
lijkheid van hun diensten te verbeteren. Burgers verwachten 
hetzelfde niveau van digitale dienstverlening dat ze krijgen 
van commerciële organisaties. Organisaties in de publieke 
sector proberen daarom op persoonlijkere wijze met burgers 
te communiceren, door gecentraliseerde portalen te creëren 
die kunnen worden gebruikt om met alle overheidsdiensten 
in contact te komen en de toegang te verbeteren voor 
groepen die minder vertrouwd zijn met digitale processen. 

Tegelijkertijd voeren overheidsorganisaties in de Benelux 
nieuwe IT-systemen in die hen helpen om flexibeler te 
worden, om overheidsdiensten aan te passen aan veran-
deringen in de vragen van burgers en om de uitvoerings-

cycli voor nieuwe wetgeving te verkorten. Hierdoor kan de 
kloof tussen beleidsvorming en -uitvoering sneller worden 
verkleind.

Datagedreven werken met digitale veiligheid en 
privacy
Het belang van een robuust databeleid is in 2022 alleen 
maar groter geworden. Overheidsorganisaties willen graag 
data verzamelen om hun dienstverlening te verbeteren en 
willen deze data graag op bredere schaal tussen verschil-
lende afdelingen delen, met inachtneming van de strenge 
privacyregels. Ook moeten ze voldoen aan steeds meer 
wetgeving op het gebied van cybersecurity. Gezien deze 
complexe wet- en regelgeving hebben organisaties in 
de publieke sector deskundige begeleiding nodig bij het 
verzamelen, opslaan en gebruiken van burgergegevens in 
volledige overeenstemming met de nieuwste wetgeving.

Financiële dienstverlening

Nieuw beleid om financieel-economische crimina-
liteit aan te pakken 
De afgelopen jaren heeft de Europese Centrale Bank 
strengere wetgeving ingevoerd om financieel-economische 
criminaliteit (FEC) aan te pakken. De komende reeks maatre-
gelen schept duidelijke verwachtingen, biedt meer ruimte 
voor ondersteuning door nationale financiële nlichtingeneen-
heden en stimuleert uniformiteit van wetgeving in de hele EU 
in de strijd tegen FEC.

Als poortwachters van het financiële systeem spelen banken 
een sleutelrol bij het beschermen van onze economie tegen 

De expertise van Ordina spitst zich toe op drie belangrijke Benelux-
markten: overheid, financiële dienstverlening en industrie. Om klanten te 
binden hebben we een gedetailleerd inzicht nodig in hun specifieke 
behoeften, en in de technologische en maat schappelijke trends die van 
invloed zijn op de sector als geheel. Alleen dan kunnen we onze klanten 
oplossingen bieden die hen in strategisch opzicht helpen en in staat 
stellen om veranderingen voor te blijven.
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criminele inmenging. Het goede nieuws is dat banken tegen-
woordig toegang hebben tot de geavanceerde menselijke en 
kunstmatige intelligentie die ze nodig hebben om terug te 
vechten tegen financiële criminaliteit.

Toenemende focus op ESG in de financiële sector 
De opkomst van milieu, maatschappij en governance (ESG) 
is een algemene trend in elke markt en in 2022 is het belang 
ervan voor de financiële sector toegenomen.

Een grotere ESG-infrastructuur, samen met een toenemende 
hoeveelheid gerelateerde wetgeving, zorgt voor uitdagingen 
vanuit IT-perspectief. Elk ESG-rapport bevat een grote 
hoeveelheid informatie afkomstig uit verschillende onder-
delen van organisaties, dus voor financiële instellingen is 
het vooral zaak om deze gegevens zo efficiënt mogelijk te 
organiseren, analyseren en rapporteren. Om dit voor elkaar 
te krijgen, moeten organisaties hun digitale transformatie 
versnellen en gebruikmaken van de nieuwste rapportage-
tools.

Industrie

Bij Ordina richten we ons op meerdere sectoren binnen de 
industrie. De belangrijkste sectoren zijn logistics, lifesciences 
en utilities.

Energietransitie 
De huidige nutssector staat voor talrijke uitdagingen, en 
misschien wel de belangrijkste ontwikkeling op lange termijn 
is de overgang naar schone energie. Net als bij andere 
trends die van invloed zijn op deze sector, is digitalisering 
essentieel om deze uitdaging aan te gaan. 

Geïntegreerde supply chains
Bedrijven werken steeds meer samen in de hele waarde-
keten, een trend die heeft geresulteerd in een grotere 
zichtbaarheid van de supply chain. Geïntegreerde toele-

veringsketens zijn efficiënter, en met minder afval bij de 
industriële productie kunnen organisaties hun bedrijfs-
voering duurzamer maken. Een andere reden voor verdere 
integratie is de ontwrichting als gevolg van de pandemie en 
de geopolitieke instabiliteit. Industriële organisaties erkennen 
het belang van robuustheid en aanpassingsvermogen, en 
proberen momenteel hun supply chains te laten uitgroeien 
tot complexe netwerken van samenwerkende bedrijven die 
zich proactiever kunnen aanpassen aan en kunnen reageren 
op verstoringen. Organisaties kunnen gebruikmaken van 
geavanceerde, AI- gedreven data intelligence en een toolbox 
met volgroeide, betaalbare technologieën die aanzienlijke 
prestatieverbeteringen kunnen opleveren om veerkrachtige, 
intelligente supply chains te creëren.

Verhoogde security
Bedrijven in de Benelux worden zich steeds meer bewust 
van de tekortkomingen bij het uitbesteden van hun activi-
teiten naar India en China, en ook in 2022 hebben vele hun 
activiteiten weer dichter bij huis gebracht. Samen met de 
digitalisering is dit een belangrijk antwoord geweest op de 
verstoring van de afgelopen jaren. 

Cybersecurity is ook een belangrijke trend, met een 
toenemend aantal aanvallen op toeleveringsketens in 2022. 
Organisaties stappen nu over op het ‘Zero Trust’-model, 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat geen enkel apparaat op 
een netwerk aan een beveiligingscontrole is onderworpen. 
Op grond van dit model worden beveiligingsmaatregelen 
doorlopend en per geval uitgevoerd.

Versnelde vaccinatieprocessen 
In 2022 hebben we een toenemende behoefte aan digitale 
innovatie ervaren. De covid-19-pandemie heeft de industrie 
opgeschud. Er is een groeiende overtuiging dat digitale 
oplossingen zoals low-code- en datagedreven oplossingen 
de tijd voor het op de markt brengen van een nieuw  
geneesmiddel aanzienlijk kunnen versnellen. In deze zwaar 
gereguleerde sector wordt nieuwe technologie niet langer als 

een potentieel risico voor niet-naleving beschouwd, maar als 
een strategisch middel om meer patiëntenlevens te redden. 
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• Gekwalificeerde arbeidskrachten
• Sterke loopbaanpaden
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Digitale en businesskennis
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Relationeel kapitaal
• Langdurige klant-, partner- 

en leveranciersrelaties 

Digitale en businesskennis
• Onze klanten helpen de verandering 

voor te zijn door kennis over 
technologie, businessuitdaging 
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Digitale en businesskennis
• Hoge klanttevredenheid

Financieel kapitaal
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Wie zijn we & wat doen we?
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We zijn continu in gesprek met onze 
stakeholders om materiële onderwerpen 
te identificeren in het licht van de digitale 
ontwikkelingen die zich voltrekken in de 
wereld om ons heen. Onze belangrijkste 
stakeholders zijn onze klanten, 
medewerkers, aandeelhouders, partners 
en leveranciers. We zijn beter in staat 
om duurzame langetermijnwaarde te 
creëren als we weten hoe zij aankijken 
tegen belangrijke onderwerpen, zoals 
menswaardig werk en maatregelen tegen 
klimaatverandering. We beschouwen de 
input die we van onze stakeholders krijgen 
als cruciaal voor het ontwikkelen van sterke 
samwenwerkingsverbanden. Hun feedback 
helpt ons om onszelf te verbeteren. 

Stakeholderdialoog
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Een manier om deze waardevolle feedback te verzamelen, 
is door middel van enquêtes onder stakeholders, waarvan 
de laatste in het vierde kwartaal van 2022 is gehouden. 
Uit een lange lijst van onderwerpen, die vooral betrekking 
hebben op aspecten als milieu, maatschappij en governance, 
heeft de Raad van Bestuur op advies van de ESG Board 
vijftien onderwerpen geselecteerd die voor Ordina het meest 
relevant werden geacht. Onze stakeholders werd gevraagd 
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om het belang van deze vijftien onderwerpen op een schaal 
van 1 tot 10 te beoordelen. Medewerkers en investeerders 
konden aangeven hoe belangrijk deze onderwerpen zijn voor 
Ordina als partner. De rating, die door de Raad van Bestuur 
op advies van de ESG Board werd vastgesteld, is gewogen 
conform het responspercentage per stakeholdergroep en 
weergegeven in de materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix

Op basis van de uitkomsten van de stakeholderdialoog kan 
worden geconcludeerd dat deze zes onderwerpen nog steeds 
door alle stakeholders als materieel worden beschouwd. 

De meest opvallende ontwikkelingen in de materialiteits-
matrix zijn die van ‘Werven, behouden en ontwikkelen van 
talent’ (onderwerp 1) en ‘Rendementsgroei’ (onderwerp 
4). Ten opzichte van 2021 toonden onze stakeholders een 
verhoogde belangstelling voor onderwerp 4 en een vermin-
derde belangstelling voor onderwerp 1. Onderwerp 2 blijft op 
dezelfde positie als in 2021. De enquête richtte zich meer op 
het opstellen van een lijst met belangrijke onderwerpen en 
minder op de achterliggende redenen. Het verband tussen 
de vijftien onderwerpen en de zes materiële onderwerpen 
verschaft ons echter enige achtergrondinformatie. De tabel 
geeft het verband weer tussen de materiële onderwerpen en 
onze strategische pijlers. Op pagina 26 wordt een overzicht 
gegeven van onze strategische pijlers, doelstellingen en reali-
satie in 2022, dat in de volgende hoofdstukken nader wordt 
besproken. Deze hoofdstukken laten ook zien wat we hebben 
gedaan om, met betrekking tot deze zes materiële onder-
werpen, onze positieve impact te vergroten of onze negatieve 
impact te verkleinen.

Voor het onderwerp 1 scoorde het subonderwerp ‘verant-
woord inkopen en arbeidsrechten’ behoorlijk laag. Een 
redelijke verklaring zou kunnen zijn dat Ordina een dienst-
verlener is die actief is in de Benelux. In de Benelux is de 
wet- en regelgeving inzake werkgelegenheid en bescherming 
van werknemers verankerd in Europese wetgeving. We 
denken dat onze stakeholders dit jaar mogelijk meer gewicht 
hebben toegekend aan onderwerp 4 vanwege de onzekere 
macro-economische vooruitzichten en de neiging om zich 
in meer turbulente en veranderlijke tijden te concentreren op 
stabiliteit van het bedrijf. De Raad van Bestuur van Ordina 
is zich bewust van deze ontwikkelingen en houdt hiermee 
rekening bij de uitvoering en evaluatie van haar strategie.
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Zes materiële thema’s die 
aansluiten bij onze vijf  
strategische pijlers

Vijftien onderwerpen die verdieping geven aan de zes materiële 
thema’s die gebruikt worden voor onze stakeholderdialoog

Strategische pijlers inzake 
strategie 2026

1  Werven, behouden en 
ontwikkelen van talent

• Aantrekken, binden en behouden van talent
• Persoonlijke en talentontwikkeling
• Gezondheid, vitaliteit en welzijn van medewerkers
• Verantwoorde en conforme inkoop (in termen van arbeidsrechten)

1  Betrokken en gedreven 
medewerkers

2  Innovatie en digitale 
transformatie

• Hoogwaardige IT-oplossingen en IT-teams
• Dataprivacy en cybersecurity
• Marktleiderschap
• Bedrijfsethiek en naleving
• Technische innovatie van IT-oplossingen voor maatschappelijke 

veranderingen

2  Tevreden en loyale klanten

3  Excellente dienstverlening • Hoogwaardige IT-oplossingen en IT-teams
• Dataprivacy en cybersecurity
• Technische innovatie van IT-oplossingen voor maatschappelijke 

veranderingen
• Technische innovatie van IT-oplossingen voor de uitstoot van 

broeikasgassen

3  Duurzaam onderscheidend 
profiel

4  Rendementsgroei • Solide financiële resultaten. 4  Uitstekende financiële 
performance en versnelde groei

5  Diversiteit en inclusiviteit • Digitale inclusie;
• Diversiteit, gelijkheid en inclusie
• Transparantie en dialoog
• Bedrijfsethiek en naleving

5  Milieu, maatschappij en 
governance

 Divers en inclusief bedrijf

6  Impact op milieu (direct en 
indirect)

• Uitstoot van broeikasgassen (bij directe bedrijfsactiviteiten)
• Technische innovaties van IT-oplossingen voor de uitstoot van 

broeikasgassen

6  CO2-emissies
  Transparant en betrouwbaar 

bedrijf
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Strategie 2026
Inleiding op de strategie 2026

In een snel veranderende wereld moeten onze klanten 
kunnen anticiperen en snel kunnen handelen. Om in dit 
veranderende landschap voorop te blijven lopen, moeten de 
digitale mogelijkheden worden verbeterd, waarbij digitaal 
niet langer als een IT-specifiek probleem kan worden gezien. 
Het raakt elk onderdeel van een bedrijf. Ordina wil dan ook 
de digitale business partner van haar klanten worden. We 
zullen deze positie bereiken door uitzonderlijke kwaliteit en 
waarde te leveren via multidisciplinaire, high performance 
teams, terwijl we ons richten op specifieke digitale thema’s. 
Om onze doelstelling binnen de komende vier jaar te 
bereiken, hebben we een gedetailleerde strategie naar 2026 
uitgestippeld.

Strategische pijlers, doelen en 
resultaten 

Strategische pijlers inzake strategie 2026 KPI’s Doel 2026 Realisatie 2022

1. Betrokken en gedreven medewerkers
 
 

• Medewerkerbetrokkenheidsindex > 7,5 7,6
• Personeelsuitstroom op verzoek van Ordina < 4% 1,7%
     

2. Tevreden en loyale klanten
 
 

• Klanttevredenheidsindex > 7,5 7,7
• Net promotor score > 60 66
     

3. Duurzaam onderscheidend profiel
 

• Businesspropositie-omzet ≥ 75% 47%
     

4.  Uitstekende financiële performance  
en versnelde groei

 

• Jaarlijkse omzetgroei 5%-8% 8,9%
• EBITDA-marge 12%-14%  11,7%

5. Environmental, Social and Governance      

- CO2-uitstoot 
 

• CO2-neutraal (netto uitstoot/fte in tonnen) CO2-neutraal 
in 2030 2,95

• Vermindering van energieverbruik 
• (% ten opzichte van 2019)

12%
 17%

- Divers en inclusief bedrijf
 
 

• % vrouw in het hele bedrijf 30% tegen 2030 20% 
• % vrouw op submanagementniveau 30% tegen 2026  23% 
• Vraag over betrokkenheid en inclusie van medewerkers ≥ 7,5 7,7 

- Transparant en betrouwbaar bedrijf • CO2-Prestatieladderniveau (NL/Belux) 5/5 5/3 
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Onze medewerkers
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1. Betrokken en gedreven medewerkers

Medewerkers ultimo (aantal werkzame 
personen)

Nederland België/Luxemburg Totaal

Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Totaal

2022
Totaal aantal werknemers  341  1.456  247  859  588  2.315  2.903 
Vast contract  336  1.446  247  859  583  2.305  2.888 
Tijdelijk contract  5  10  -  -  5  10  15 
Nulurencontract  -  -  -  -  -  -  - 
Fulltimecontract  178  1.052  217  823  395  1.875  2.270 
Deeltijdcontract  163  404  30  36  193  440  633

2022
Totaal aantal werknemers  320  1.453  235  804  555  2.257  2.812 
Vast contract  320  1.434  235  804  555  2.238  2.793 
Tijdelijk contract  -  19  -  -  -  19  19 
Nulurencontract  -  -  -  -  -  -  - 
Fulltimecontract  166  1.040  202  777  368  1.817  2.185 
Deeltijdcontract  154  413  33  27  187  440  627 

Om onze klanten te helpen veranderingen voor te blijven, 
zijn betrokken en gedreven medewerkers met de juiste 
capaciteiten voor een veranderend ondernemingsklimaat 
onmisbaar. Het aantrekken, binden en behouden van 
toptalent blijft een prioriteit voor Ordina. Eind 2022 is het 
gemiddelde aantal FTE’s met 135 toegenomen tot 2.717 
(2021: 2.583). Het aantal werknemers zonder personeel 
bedroeg eind 2022 846 (2021: 770). Deze werknemers zijn 
bijvoorbeeld zzp’ers die aan individuele opdrachten werken 
of onze teams versterken.

Het afgelopen jaar hebben we onze wervingsactiviteiten 
versterkt en tegelijkertijd zijn we blijven investeren in 
de professionele en technische ontwikkeling van onze 
medewerkers. Ook hebben we de oprichting van communities 
met gedeelde interesses, vaardigheden of identiteiten gefaci-
liteerd en bij elke Ordina-medewerker de inzet voor diversiteit, 
inclusie, gezondheid en welzijn versterkt. De schaarste aan 
IT-professionals blijft groot, waardoor het vinden en behouden 
van de juiste mensen een uitdaging blijft. Dit raakt niet alleen 
Ordina, maar ook onze concurrenten en klanten. De uitval 
was vorig jaar dan ook relatief hoog. Verder meten we de 
uitstroom van medewerkers, die beperkt is gebleven tot 1,7% 
(2021: 1,9%). Ons streven is om dit percentage onder de 4% te 
houden.

Onze klanten komen voor steeds complexere uitdagingen 
te staan, en dus is het noodzakelijk dat onze manier van 
werken zich blijft ontwikkelen. In 2022 hebben we ons 
gericht op het opbouwen van toekomstbestendige vaardig-
heden en bij onze medewerkers, zodat ze in staat zijn om 
klanten te bedienen in een onzeker ondernemingsklimaat.

De komende jaren blijven we ons richten op het ontwikkelen 
van onze bedrijfscultuur naarmate we binnen de Benelux 

groeien. Nu business en IT steeds verder naar elkaar 
toegroeien, zal Ordina zich sterker richten op het inhuren 
van experts op het gebied van business consulting die ons 
kunnen helpen om bredere marktthema’s voor onze klanten 
aan te pakken. Naast deze inspanningen blijven we de juiste 
competenties bij onze bestaande medewerkers ontwikkelen. 

Employer branding 
Om talent aan te trekken in de huidige schaarse arbeids-
markt een krachtigere employer branding strategie 
ontwikkeld. In 2022 hebben we een nieuwe employee value 
proposition ontworpen. 

Ook hebben we onze wervingsstrategie proactiever gemaakt. 
In de afgelopen twaalf maanden werden onze campagnes 
gekenmerkt door communicatie op maat met een grotere 
nadruk op storytelling, en hebben we onze doelgroepgerichte 
aanpak van specifieke groepen verder verfijnd. 

We richten ons vooral op het aannemen van jonge afgestu-
deerden; in 2022 vertegenwoordigden zij ongeveer 35% 
van onze nieuwe werknemers. Bij onze andere nieuwe 
medewerkers richten we ons vooral op expertise: bijvoor-
beeld op het gebied van data, cybersecurity, Mendix, Java, 
management- en strategieconsultancy. 

Referral vormt nog altijd een krachtig middel om talent 
te werven, waarbij ongeveer 25%-30%van de nieuwe 
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werknemers in 2022 werd aangenomen op basis van aanbe-
velingen. In combinatie met een meer gerichte communi-
catieaanpak heeft dit ons in staat gesteld om ondanks een 
uitdagende arbeidsmarkt te blijven groeien.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In november 2022 hebben we ons jaarlijks medewer-
kerstevredenheidsonderzoek gehouden. We vroegen 
medewerkers naar hun mening over hun werk, ontwikke-
lingsmogelijkheden, klantopdrachten en of ze trots zijn op 
Ordina. De enquête bevatte ook vragen over diversiteit en 
inclusie. De feedback benutten we om de employee journey 
binnen Ordina te verbeteren. Op de vraag of medewerkers 
tevreden zijn over Ordina was de medewerkerbetrokkenheids 
score 7,6, hetzelfde als in 2021; we hebben daarmee onze 
doelstelling van >7,5 (van de 10) gehaald.

1.465

889

1.410

980

1.519

954

1.474

1.013

356

228

337

257

Gemiddeld # directe FTE # directe FTE instroom # directe FTE ultimo

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Nederland België/Luxemburg

Onze IT-professionals

Dit jaar bedraagt onze eNPs-score 19,1 (2021: 20,4). Deze 
score meet hoe waarschijnlijk het is dat een werknemer 
Ordina als werkgever aanbeveelt bij mensen die hij of zij 
kent. Dit wordt berekend als het percentage pleitbezorgers 
minus criticasters. 

Betrokkenheidsprogramma’s 

2022 was een jaar van grote veranderingen bij Ordina. 
Naarmate we van onze klanten complexere opdrachten 
krijgen, gaven onze medewerkers aan dat ze meer betrokken 
waren. Deze trend is een goede indicatie voor de betrok-
kenheid van onze medewerkers in de toekomst, aangezien 
we als digitale business partner complexere projecten 
verwachten. 

Zoals eerdere enquêtes hebben aangetoond, wordt de 
betrokkenheid ook vergroot door kennisdeling. We hebben 

daarom meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van interne 
digitale communities rondom functies, marktsectoren 
en persoonlijke interessegebieden. Medewerkers kunnen 
gebruikmaken van een tool op het Ordina-intranet om deze 
communities op te bouwen. Op dit moment hebben we 39 
communities rondom uiteenlopende thema’s.

Interne communicatie 

In 2022 hebben we interne communicatie, waaronder 
intranet en verschillende nieuwsbrieven, ingezet om onze 
ontwikkeling naar digitale business partner te ondersteunen. 
Daarnaast hebben we unitmeetings, managementbijeen-
komsten, themagerichte informatiebijeenkomsten en 
face-to-face-sessies georganiseerd. We hebben 182 van 
onze Ordina-medewerkers geïnspireerd om Ordina Brand 
Ambassador te worden: deze medewerkers hebben zich 
gecommitteerd aan de waarden die ten grondslag liggen 
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aan onze strategie 2026. Zij hebben dit jaar een belangrijke 
rol gespeeld door het uitdragen van de Ordina-boodschap 
via verschillende sociale kanalen en het tonen van thought 
leadership.

Thuis, op kantoor en hybride werken

De covidpandemie heeft geleid tot permanente verande-
ringen in de manier waarop we werken. Hybride werken is bij 
Ordina het nieuwe normaal geworden. In de praktijk betekent 
dit dat een medewerker ongeveer 50% van de tijd thuis kan 
werken en 50% op kantoor of bij een opdrachtgever. Ordina 
biedt een ondersteuningspakket voor thuiswerken. 

Gezondheid en welzijn 

Bij Ordina staat de gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers centraal. In 2022 bedroeg het ziekteverzuim 
4,1% (2021: 3,3%). In 2022 werden meer mensen ziek 
door het loslaten van de covid-19 beperkingen en de twee 
griepgolven in maart en december. Om de gezondheid 
en het welzijn van onze mensen te bevorderen, kunnen 
medewerkers deelnemen aan verschillende online 
programma’s met tips over slaap- en eetgedrag, mentale 
veerkracht en andere gezondheidsgerelateerde thema’s. 
Ook hebben de collega’s via het Vitaliteitsloket toegang 
tot verschillende zorgaanbieders, van fysiotherapeut tot 
psycholoog. Denk aan gespecialiseerde coaching voor onze 
neurodiverse medewerkers en coaching op het gebied van 
financieel beheer voor alle medewerkers.

Opleiding en ontwikkeling 

Gedurende 2022 hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in de 
expertise van onze teams en zijn veel young professionals 
in zowel Nederland als België/Luxembourg bij Ordina komen 
werken. In 2022 hebben Ordina-medewerkers 195.805 uur 
aan opleidingen gevolgd, gemiddeld 80 uur per medewerker 
( 2021: 119.826). 

Ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling zijn er 
voor alle medewerkers externe coaches beschikbaar. 
Deze sessies zijn toegankelijk via een LearningKit, een 
tool waarmee medewerkers hun coachingsessies kunnen 
boeken.
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2. Tevreden en loyale klanten
Bij Ordina staan   tevreden en loyale klanten centraal in alles 
wat we doen. We zijn actief bij hen betrokken en leven ons 
in om hun businessdoelen, bedrijfscultuur, mensen en 
processen goed te begrijpen. We vormen multidisciplinaire 
klantenteams en communities, die naast hun professi-
onele expertise, specifieke klantkennis opbouwen, delen en 
inzetten. Dit motiveert onze mensen om problemen op te 
lossen die het realiseren van die doelen in de weg staan. 

Met onze manier van werken bouwen we ook domein- en 
branchekennis op. We ontdekken en contextualiseren 
gemeenschappelijke businessuitdagingen: ofwel algemene 
digitale thema’s of marktthema’s die specifiek zijn voor een 
bedrijfstak. Onze klanten profiteren direct van deze collec-
tieve kennis. We combineren onze klant-, markt- en domein-
kennis met onze inzichten in nieuwe technologieën en onze 
herbruikbare activa om zo problemen voor onze klanten op 
te lossen.

KTI en NPS

Elk jaar meten we onze klanttevredenheid aan de hand van 
onze klanttevredenheidsindex (KTI). In voorgaande jaren 
hebben we ons ook gericht op de Ordina Promotor Score 
(OPS). Per 2022 zijn we overgestapt op de meer algemeen 
bekende Net Promotor Score (NPS); hierdoor is de score 
beter vergelijkbaar met vergelijkbare ondernemingen. Wij 
streven naar een KTI van tenminste 7,5 en een NPS van 60. 
De NPS-score wordt berekend door de antwoorden op te 
tellen en het percentage criticasters af te trekken van het 
percentage promotors. De score kan liggen tussen -100 en 
+100. Klanten die neutraal zijn, worden uitgesloten.

Wat betreft de KTI hebben we een totaalscore van 7,7 (2021: 
7,8). In Nederland bedroeg de score 7,7 (2021: 7,8) en in 
België/Luxemburg 7,8 (2021: 7,7). Onze NPS was 66 (2021: 
64) waarvan de score in Nederland 57% (2021: 63) was en in 
België/Luxemburg 83 (2021: 68). In Nederland was de score 

nog steeds hoog, maar iets lager dan vorig jaar, als gevolg 
van meer neutrale reacties. De totale respons was 78%.

De resultaten van beide enquêtes zijn erg belangrijk voor 
Ordina: we gebruiken onze bevindingen om gesprekken op 
klantniveau voor te bereiden en te bepalen hoe we onze 
dienstverlening kunnen optimaliseren.

Betrokkenheid op het hoogste niveau 

Omdat het aanbod van Ordina verder gaat dan traditi-
onele IT-oplossingen, is voor onze voorstellen doorgaans 
goedkeuring van senior executives nodig. Daarom hebben 
we een reeks gerichte initiatieven gelanceerd om op directie-
niveau met klanten in contact te komen, door een Captain’s 
Table, sectorspecifieke rondetafelgesprekken en één-op-één-
workshops te organiseren, waarin we laten zien hoe onze 
digitale oplossingen resulteren in concrete voordelen.

980

20212020

Net Promotor Score Klanttevredenheidsindex

2022 2021202020192018 2022

Nederland België/Luxemburg Nederland België/Luxemburg

100

90

80

70

60

50

40

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regel

Strategie 2026 Jaarverslag 2022 | 32 

3.  Duurzaam onderscheidend profiel
Vanuit onze strategie 2026 hebben we als digitale business 
partner onze dienstverlening zo ingericht dat we onze 
klanten helpen bij hun businesstransformatie. Met onze vijf 
businessproposities bieden we een duurzaam antwoord 
op de vragen van onze klanten, waarbij we werken in high 
performance teams. High performance teams zijn zelfor-
ganiserende multidisciplinaire teams die zich toeleggen op 
de business van onze klanten en die co-creëren samen met 
medewerkers van de klant. Met dit onderscheidende profiel 
bewegen we ons meer en meer in het hart van de digitale 
strategie en doelen van onze klanten.

Deze businessproposities en onderliggende solutions die zijn 
gegroepeerd rond digitale en marktthema’s, hebben ons een 
zeer herkenbaar gezicht gegeven in de markt, gericht op de 
klantuitdagingen van morgen: data, (cloud)platforms, digitale 
versnelling, cybersecurity & compliance, en agile transfor-
matie. We onderscheiden ons ook door onze unieke manier 
van werken, waarbij we met onze klanten in high perfor-
mance teams zijn gaan samenwerken en snel toegevoegde 
waarde leveren. In 2022 is het aandeel van de omzet uit 
businessproposities gegroeid naar 47% van de totale omzet 
(2021: 40%).

High performance teams spelen een sleutelrol in onze reis 
om tegen 2026 een digitale business partner te worden, en 
onze verwachting is dat deze teams de komende jaren de 
standaardmanier van werken worden. Eind 2022 waren 146 
high performance teams van Ordina aan het werk bij klanten 
in de Benelux (2021: 172). Dit is iets minder dan vorig jaar 
omdat we een overgang naar meer businessproposities 
zien en de high performance teams als een transformatie-
proces beschouwen. Voor de businesspropositie HPT kijken 
we naar de grootte van het team, de leidinggevende rol en 
de doorlooptijd van een project. In 2022 is de definitie van 

businesspropositie enigszins aangescherpt, waarbij het 
nemen van verantwoordelijkheid, een leiderschapsrol of de 
HPT-werkwijze uit de aanbestedingsstukken moet blijken, 
zoals contracten, offertes en andere schriftelijke communi-
catie met klanten.

In 2022 boekten de high performance teams van Ordina 
enkele opmerkelijke successen, zoals de co-creatie van 
een chatbot voor de Nationale Politie en ons werk voor het 
Havenbedrijf Rotterdam om zijn CO2-uitstoot met 25% te 
helpen verminderen.

Onze businessproposities

Digitale versnelling
De multidisciplinaire teams van Ordina kunnen bestaande 
technologieën aanpassen tot ervaringen op maat, zoals 
mobiele apps, webapplicaties, sociale netwerken, chatbots 
en virtual private assistants. Om deze geïntegreerde 
platformen te ontwikkelen, maken we gebruik van techno-
logieën, zoals low-code, robotica, AI en machinelearning. 
Bovendien ondersteunen we de organisatie- en cultuurveran-
deringen die de digitale ambities van onze klanten faciliteren. 

Datagedreven organisaties 
Ordina kan klanten helpen data om te zetten in bruikbare 
informatie. We doen dit door verbinding te maken met 
interne en externe databronnen om alle relevante gegevens 
te analyseren en inzichten te verkrijgen, en door visualisaties, 
inzichten en optimalisaties te bieden. Simpel gezegd helpen 
we onze klanten data centraal te stellen in de strategie en 
besluitvorming van hun organisatie. 

Business platforms en cloud 
Naarmate organisaties hun digitale transformatie voort-
zetten, zullen ze steeds meer afstand nemen van geïsoleerde 
applicaties en gebruik gaan maken van erkende business-
blocks waaruit met grote snelheid nieuwe businessmoge-
lijkheden kunnen worden samengesteld. Ordina ondersteunt 
haar klanten bij deze transitie en helpt hen om zelfstandig 
elk businessblock te moderniseren: maatwerkmapplicaties, 
legacy-systemen, softwarepakketten of SaaS-oplossingen.

Cybersecurity en compliance 
De wereld van vandaag is hyperconnected en veel organi-
saties vinden het moeilijker om te voldoen aan de vereisten 
op het gebied van cybersecurity en naleving van wet- en 
regelgeving. Wanneer onze klanten nieuwe digitale initia-
tieven lanceren, kan Ordina hen helpen hun cybersecurity- en 
compliance-procedures te monitoren, te handhaven en te 
verbeteren.
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High performance teams
We stellen onze teams zorgvuldig samen rond een specifiek 
klantdoel. We zoeken naar de optimale balans van disci-
plines en persoonlijkheden om impact te leveren – steeds 
meer op strategisch niveau. Onze beproefde methoden en 
ervaren coaches zorgen voor de samenstelling van HPT’s die 
garant staan voor vertrouwen, samenwerking en plezier. Dit 
is een belangrijke opstap voor onze ambitie om co-creatie 
te bevorderen en versnelling te realiseren. Dit doen we door 
digitale en marktgerichte oplossingen te ontwikkelen, de 
kwaliteit van IT-applicaties te verhogen of processen te 
optimaliseren.

. 
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4.  Uitstekende financiële performance en versnelde groei
Omzetontwikkeling 

In 2022 stijgt de omzet met 8,9% naar EUR 429,4 miljoen 
(2021: EUR 394,5 miljoen), waarbij groei is gerealiseerd in al 
onze markten en regio’s en het aandeel businessproposities 
stijgt naar 47% (2021: 40%). De groei wordt gedreven door 
een groter aantal directe medewerkers en hogere tarieven, 
gekoppeld aan onze propositie-omzet. 

Markt

Alle markten realiseren omzetgroei in 2022, waarbij de 
overheid de sterkste groei behaalt met 12,2% en ook de 
grootste markt is met EUR 183,8 miljoen omzet (2021: EUR 
163,9 miljoen).

In de publieke sector zijn veel nieuwe high performance 
teams gestart bij verschillende Nederlandse ministeries en 
de Nationale Politie in Nederland. In België/Luxemburg is 
onder andere Post Luxembourg een gewaardeerde klant. 
Tevens is er een sterke groei van de businesspropositie 
business platforms & cloud.

In de financiële dienstverlening stijgt de omzet met 8,8% naar 
EUR 112,8 miljoen (2021: EUR 103,7 miljoen). Ook financiële 
dienstverleners maken veel gebruik van de high performance 
teams van Ordina. Verder is bij zorgverzekeraars en financiële 
instellingen veel aandacht voor digitale klantinteractie en 
digitale transformatievraagstukken, wat zich naar opdrachten 
vertaalt. Zo hebben twee Nederlandse verzekeraars Ordina 
als partner geselecteerd voor hun IT-dienstverlening op het 
gebied van Mendix-systeemontwikkeling. 

Ordina is in de industriemarkt actief in een aantal sub 
sectoren, zoals utilities, logistiek en life sciences. De omzet 
in de industriemarkt stijgt in 2022 met 4,6% naar EUR 
132,8 miljoen (2021: EUR 126,9 miljoen). Binnen de indus-
triemarkt zijn we bij meer klanten met een relatief kleine 
omvang actief. Vanuit onze strategische doelstelling om 
bij onze klanten van waardevolle IT dienstverlener naar 
digitale business partner te groeien, hebben we onze focus 
gelegd op onze top 70 klanten. Dit heeft geresulteerd in een 
verschuiving van omzet vanuit deze markt naar een van de 
andere twee markten waarin we actief zijn.

Regio 

Nederland
In Nederland is de omzet in 2022 met 9,3% gestegen naar 
EUR 283,4 miljoen. De omzetstijging wordt gedreven door 
gemiddeld een groter aantal directe medewerkers en hogere 
tarieven, gekoppeld aan meer propositie-omzet. De omzet 
van de businessproposities stijgt voornamelijk op het gebied 
van high performance teams en business platforms & 
cloud. De grote vraag naar antwoorden op digitaliserings-
vraagstukken in combinatie met de krappe arbeidsmarkt en 
contractuele aanbiedingsverplichtingen bij de overheid leidt 
ook tot een stijging van de omzet met externe medewerkers. 

België/Luxemburg
IIn België/Luxemburg stijgt de omzet in 2022 met 8,0% 

Omzet per market 

In duizenden euro’s en % 2022 2021
Ontwikkeling in 2022 

t.o.v. 2021

Overheid 183.777 163.853 12,2%
Financiële dienstverlening 112.833 103.699 8,8%
Industrie 132.806 126.919 4,6%
Totaal 429.416 394.471 8,9%
     
Omzet per land

In duizenden euro’s en % 2022 2021
Ontwikkeling in 2022 

t.o.v. 2021

Nederland 283.358 259.195 9,3%
België/Luxemburg 146.058 135.276 8,0%
Totaal 429.416 394.471 8,9%
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naar EUR 146,1 miljoen. De groei wordt gedreven door een 
gemiddeld hoger aantal directe medewerkers en hogere 
tariefstellingen. De omzet van businessproposities groeit 
hard, met de sterkste groei bij de businessproposities high 
performance teams, data acceleration en cybersecurity & 
compliance. De omzet met externe medewerkers is in 2022 
nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2021.

Over 2022 bedraagt de productiviteit 69,4% (2021: 72,1%). 
Aan deze daling ligt een aantal factoren ten grondslag. Zo 
hebben we geïnvesteerd in de organisatie in lijn met onze 
strategische doelstellingen, door meer young professionals 
en business consultants aan te nemen. Om deze nieuwe 
medewerkers klaar te stomen is er veel tijd besteed aan 
training. Daarnaast zijn commerciële initiatieven gestart ten 
behoeve van nieuwe expertise binnen ons portfolio.

Een andere investering in groei is de creatie van nieuwe 
leiderschapsrollen in Nederland, waarbij leidinggevenden ook 
bij klanten actief zijn. De overgang naar dit nieuwe model 
heeft tijdelijk de totale productiviteit beïnvloed.

Tot slot is in 2022 het ziekteverzuim gestegen naar 4,1% 
(2021: 3,3%). Deze toename is zichtbaar vanaf het tweede 
kwartaal, nadat alle maatregelen met betrekking tot covid-19 
losgelaten zijn. In 2021 lag het ziekteverzuim door het vele 
thuiswerken juist lager, wat een positief effect op de produc-
tiviteit had.

EBITDA ontwikkeling 

De EBITDA stijgt in 2022 met EUR 0,2 miljoen naar EUR 50,4 
miljoen (2021: EUR 50,2 miljoen) en de EBITDA marge daalt 
naar 11,7% (2021: 12,7%). 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en hoge inflatie, heeft 
Ordina het aantal medewerkers en de omzet vergroot. De 
groei van de organisatie ging echter ook gepaard met hogere 
kosten. 

We zijn succesvol geweest in het doorberekenen van onze 
gestegen kostenbasis aan onze klanten. In sommige gevallen 
was hier sprake van een timingsverschil als gevolg van 
lopende contracten en meerjarige raamovereenkomsten. De 
impact van onze investeringen op de productiviteit zorgde 
ervoor dat het absolute resultaat stabiliseerde, en daarmee 
de marge daalde. De omstandigheden betreffende de inflatie 
blijven naar verwachting ook in de nabije toekomst uitdagend.

Een bijzondere post eind 2022 houdt verband met de 
versnelde integratie van Ordina Subscription Management 
& Utilities B.V. (het voormalige IFS Probity B.V.). Er is voor 
gekozen de resterende earn-out verplichting vervroegd af 
te wikkelen. De afwikkeling van het tweede en laatste deel 
van deze verplichting stond aanvankelijk gepland voor 
2024. Door het nu in zijn geheel afwikkelen is een bedrag 
van EUR 0,7 miljoen in 2022 verantwoord ten bate van de 
winst-en-verliesrekening. 

In 2021 hadden eenmalige baten en lasten een impact van 
per saldo EUR 2-3 miljoen positief. Als gevolg van covid-19 
waren de operationele kosten, zoals brandstof-, reis- en 
verblijfkosten, lager, terwijl de productiviteit hoger was. 
Dit resulteerde in een voordeel van circa EUR 3-4 miljoen 
EBITDA (0,9%-punt EBITDA marge). Daarnaast waren er een 
aantal voorzieningen, zowel positief als negatief, met een 
impact van EUR 1 miljoen negatief in 2021. Per saldo was 
de impact op de EBITDA ongeveer EUR 2-3 miljoen positief 
in 2021. 

Nederland
IIn Nederland stijgt de EBITDA met EUR 0,8 miljoen naar EUR 
28,8 miljoen en de EBITDA marge bedraagt 10,2% in 2022. 

In lijn met onze strategie 2026, hebben wij in 2022 een aantal 
veranderingen en investeringen in onze Nederlandse organi-
satie doorgevoerd, zoals het aannemen van meer young 
professionals en business consultants en de creatie van 
nieuwe leiderschapsrollen. Verder zijn we succesvol geweest 
door met hogere tarieven, gekoppeld aan de gestegen propo-
sitie-omzet, de stijgende kosten als gevolg van de krapte op 
de arbeidsmarkt in combinatie met hoge inflatie te compen-
seren. Deze stijging was echter niet voldoende om ook de 
lagere productiviteit als gevolg van een hoger ziekteverzuim 
en meer trainingsuren op te vangen. 

De bate van EUR 0,7 miljoen als gevolg van de vervroegde 
afwikkeling van het tweede en laatste deel van de earn-out 

EBITDA per segment

In duizenden euro’s en % 2022 2022 2021 2021

Nederland 28.827 10,2% 28.061 10,8%
België/Luxemburg 21.562 14,8% 22.128 16,4%
Totaal 50.389 11,7% 50.189 12,7%
     

Productiviteit

69,4%
2021 72,1%
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van Ordina Subscription Management & Utilities B.V. draagt 
positief bij aan de EBITDA van Nederland in 2022, terwijl in 
2021 eenmalige posten een positief effect van circa EUR 
1-1,5 miljoen hadden..

België/Luxemburg
België/Luxemburg heeft de afgelopen jaren sterke groei 
gerealiseerd. Om ook in de toekomst sterk te kunnen blijven 
groeien, hebben we geïnvesteerd in de Belgische organisatie. 
De krappe arbeidsmarkt, stijgende inflatie en salarisdruk 
zorgen dit jaar ook in België/Luxemburg voor een verhoging 
van de personeelskosten. Het grote aantal young professi-
onals dat in Q3 is gestart, vergroot onze talentenpool, maar 
verlaagt de EBITDA in België/Luxemburg in 2022. In België/
Luxemburg ligt de EBITDA marge nog steeds boven onze 
EBITDA-doelstelling van 12%-14% voor 2026. 

Cashpositie

Ultimo 2022 bedraagt de kaspositie van Ordina EUR 37,2 
miljoen (2021: EUR 43,6 miljoen). De free casflow bedraagt 
EUR 27,1 miljoen in 2022 (2021: EUR 27,6 miljoen). De 
dividenduitkering over 2021 en het aandeleninkooppro-
gramma van EUR 15,0 miljoen zijn de belangrijkste redenen 
voor deze daling. Per 31 december 2022 heeft Ordina geen 
bedragen opgenomen onder de financieringsfaciliteit. De 
kapitaal- en liquiditeitspositie van Ordina is sterk en geeft 
ons een solide basis voor de toekomst.

Financiële positie en versnelde groei
Het resultaat van onze strategische inspanningen van de 
afgelopen jaren is een verbeterd rendement en een solide 
free cashflow. Ook kent Ordina een solide cashpositie per 
jaareinde. 

De cashpositie wordt aangewend voor de benodigde 
werkkapitaalbehoefte van Ordina en gerichte investeringen 
in groei op de korte en middellange termijn. Vanwege de 

kenmerken van ons bedrijfsmodel is Ordina behoudend met 
het aantrekken van lange termijn schuld op de balans. 
 
Het doel van onze strategie is ons profiel in de markt te 
versterken, onze groei te versnellen en ons rendement te 
blijven verbeteren door de digitale business partner van onze 
klanten te zijn en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. 
Onze huidige financiële positie stelt ons in staat om dat te 
doen. 

Ordina’s prioriteit ligt bij organische groei, aangevuld met 
selectieve acquisities. Ons doel is om deze acquisities 
te integreren. Dat maakt dat bij potentiële transacties 
zorgvuldig gekeken wordt naar een optimale fit, variërend 
van omvang tot diverse business- en cultuuraspecten. 

Gezien de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de grote 
vraag naar digitale oplossingen onderzoeken we ook de 
mogelijkheden van overnames in Europa buiten de Benelux, 
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om onze Benelux-klanten locatie-onafhankelijke diensten 
aan te bieden. Dat doen we door hen teams aan te bieden 
die bestaan uit lokale Ordina-medewerkers en teams die op 
afstand meewerken.
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Het aandeel Ordina
Waardecreatie voor aandeelhouders

ISIN-code NL0000440584
Ticker ORDI
Reuters ORDN.AS
Bloomberg ORDI:NA

Sinds 1987 is Ordina genoteerd aan Euronext Amsterdam en 
opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). 

Investor relations

Door middel van transparante en heldere communicatie 
bouwt en onderhoudt Ordina langetermijnrelaties met inves-
teerders, analisten en andere kapitaalmarktpartijen. 

In overeenstemming met de eisen van de Wet op het finan-
cieel toezicht (Wft) en de Europese verordening marktmis-
bruik houden we aandeelhouders, investeerders, analisten en 
andere stakeholders consequent en regelmatig op de hoogte 
met duidelijke en nauwkeurige rapporten over de strategie, 
prestaties en andere informatie van Ordina (inclusief koers-
gevoelige informatie). We publiceren onze jaarverslagen, 
halfjaarverslagen, driemaandelijkse trading updates, persbe-
richten en presentaties op de website van Ordina. Daarnaast 
ontmoeten we investeerders en analisten regelmatig tijdens 
roadshows en conferenties, en via individuele telefoon-
gesprekken of vergaderingen op onze kantoren. 

Verder verstrekt onze externe accountant een assurn-
ce-rapport met een reasonable-assuranceverklaring over de 
niet-financiële informatie in dit jaarverslag. De accountant 
heeft onder meer de volgende hoofdstukken gecontro-
leerd: Kerncijfers, Vijfjarenoverzicht, Terugblik, Het Aandeel 

Ordina, Missie en kernwaarden, Markttrends, Waardecrea-
tiemodel, Stakeholderdialoog, Strategie 2026, exclusief EU 
Taxonomie. Ons beleid ten aanzien van bilaterale contacten 
met beleggers en analisten is opgenomen in onze Disclosure 
Policy, en gepubliceerd op onze website. 

Kapitaalstructuur 

Ordina heeft geen schulden uitstaan en heeft geen gebruik-
gemaakt van haar doorlopende kredietfaciliteit. Ordina’s 
kapitaalstructuur bestaat uitsluitend uit eigen vermogen. 

Totaal eigen vermogen 
Ultimo 2022 bedroeg het totaal aantal uitstaande gewone 
aandelen 90.015.795 (ultimo 2021: 93.255.929). Daarnaast 
heeft Ordina één prioriteitsaandeel uitgegeven. Als gevolg 
van onze sterke kaspositie heeft Ordina in 2022 een 
aandelen inkoopprogramma gelanceerd en 3,2 miljoen 
gewone aandelen ingekocht voor EUR 15 miljoen. Raadpleeg 
onze website voor meer informatie.

Stemrecht op aandelen 
Voor alle gewone aandelen geldt een gelijk stemrecht 
(elk één stem). Het door Stichting Prioriteit Ordina Groep 
aangehouden prioriteitsaandeel geeft recht op vijf stemmen. 
Raadpleeg pagina 69 voor meer informatie hierover.

Ordina-aandeelhouders

Volgens de meest recente, openbaar gemaakte informatie 
bij de AFM zijn de volgende substantiële deelnemingen in 
Ordina bekend:

Belangrijkste aandeelhouders

Teslin Participaties Coöperatief UA Kapitaalbelang 15-<20%
Mont Cervin Sàrl Kapitaalbelang 10-<15%
Moneta AM Kapitaalbelang 5-<10%
Dimensional Fund Advisors Kapitaalbelang 3-<5%
Lazard Frères Gestion SAS Kapitaalbelang 3-<5%
JP Morgan Asset Management 
Holdings Inc.1 Kapitaalbelang 3-<5%
Otus Capital Management Ltd Stembelang 3-<5%

Per 31 december 2022 heeft Ordina geen eigen aandelen 
in bezit en zijn alle aandelen gewone aandelen, met uitzon-
dering van één prioriteitsaandeel. Het indicatieve percentage 
van vrij verhandelbare aandelen is 100%. 

Financiële kalender 

6 april 2023 Jaarlijkse Algemene Vergadering
12 april 2023 Ex-dividenddatum
13 april 2023 Registratiedatum dividend
20 april 2023 Uitkeringsdatum dividend 
25 april 2023 Publicatie trading update Q1 2023
1 augustus 2023 Publicatie halfjaarcijfers 2023
2 november 2023 Publicatie trading update Q3 2023
15 februari 2024 Publicatie jaarcijfers 2023
4 april 2024 Algemene Vergadering

1 Stembelang <3%
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Dividend en beleid 

In lijn met haar dividendbeleid hanteert Ordina een uitke-
ringspercentage van 40-60% van de nettowinst onder de 
volgende voorwaarden:
• solvabiliteit van minstens 35% over het afgelopen 

verslagjaar;
• de net debt/EBITDA-ratio van Q3 en Q4 van het afgelopen 

verslagjaar is kleiner dan 1,25;
• de te verwachten net debt/EBITDA-ratio van Q1 en Q2 van 

het lopende jaar is kleiner dan 1,25 na uitbetaling van het 
dividend.

Met deze voorwaarden waarborgen we een gezonde 
balansverhouding van de onderneming. De resterende netto-
winst wordt toegevoegd aan de algemene reserves en/of 
aangewend voor onze groeiagenda (met zowel organische 
als niet-organische groei). In geval van overtollige kasmid-
delen zal Ordina overwegen overtollig kapitaal uit te keren 
aan haar aandeelhouders. 

Ordina stelt voor om over 2022 een dividend, zijnde EUR 
0,265 per aandeel, uit te keren van 100% van de nettowinst 
van de onderneming. En als gevolg van onze sterke kaspo-
sitie zal Ordina voorstellen om een   extra uitkering te doen 
van EUR 0,13 per aandeel, resulterend in een totaal uitbe-
taling van EUR 0,395 per aandeel over 2022. 

Koersontwikkeling en handelsdynamiek 
van het aandeel Ordina

Na de sterke koersstijgingen in 2020 (+41,3%) en 2021 
(+42,6%) bleef het aandeel Ordina in de eerste zes maanden 
van 2022 stijgen en presteerde daarmee duidelijk beter dan 
vergelijkbare aandelen in de branche. In de zomer begonnen 
de beurzen in Europa in het algemeen te dalen en daalde 
ook het aandeel Ordina. Al met al daalde de koers van het 
aandeel met 5,5% en sloot ultimo 2022 af op EUR 3,875 

Resultaten per aandeel

2022 2021 2020 2019 2018

Eigen vermogen 1,91 1,92 1,91 1,75 1,64
Free cashflow per aandeel 0,29 0,30 0,31 0,12 0,10
Nettoresultaat 0,26 0,26 0,24 0,16 0,07
Nettoresultaat na verwatering 0,26 0,26 0,24 0,16 0,07
Dividend per aandeel 0,40 0,16 0,24 0,10 0,05

(ultimo 2021: EUR 4,10). Het totale aandeelhoudersren-
dement (TSR2) voor 2022 komt uit op 4,5%. 

In 2022 kwam het handelsvolume in het aandeel Ordina 
uit op gemiddeld EUR 1,2 miljoen per dag (2021: EUR 1,3 
miljoen). Ultimo 2022 bedroeg onze beurswaarde EUR 349 
miljoen.

2 Dividend na goedkeuring van de AVA van 6 april 2023

Ultimo 2022 waren er geen netto shortposities in Ordina3.

Rapportage analisten 

De analisten van ABN AMRO-Oddo, ING, KeplerCheuvreux 
en Van Lanschot Kempen die aan de verkoopzijde opereren, 
volgen het aandeel Ordina actief en rapporteren hierover. 

3 shortsell.nl/short/Ordina
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Deze rapportages helpen beleggers, ook institutionele 
beleggers, om goed geïnformeerde investeringsbeslissingen 
te nemen. Indien Ordina analistenrapporten vóór publicatie 
ontvangt, controleren wij alleen op feitelijke onjuistheden. 
Om onze zichtbaarheid op de kapitaalmarkten verder te 
vergroten, streven we naar een toename van het aantal 
analisten voor Ordina.
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Onze footprint
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5.  Environmental, Social and Governance 
Het belang van Environmental, Social and Governance 
(ESG) wordt steeds groter voor onze klanten, medewerkers, 
partners, aandeelhouders en andere stakeholders, die 
ESG-metrics gebruiken om onze duurzaamheid en positieve 
impact te meten. We rapporteren informatie onder verwijzing 
naar de GRI-normen en hebben een GRI-index opgenomen 
met de verschillende normen die wij hebben toegepast. ESG 
is als een strategische pijler in ons bedrijf geïntegreerd om 
op lange termijn financiële, sociale en ecologische waarde 
te creëren. Door de CO2-uitstoot te verminderen, diversiteit 
en inclusie te stimuleren en stakeholderdialogen te bevor-
deren, zorgt Ordina voor duurzame waardecreatie voor al 
onze stakeholders. Met betrekking tot deze onderwerpen zijn 
verschillende doelstellingen geformuleerd en opgenomen op 
bladzijdes 26 en 40 van dit jaarverslag. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 
Ordina steunt de VN bij het behalen van de duurzame-ont-
wikkelingsdoelstellingen (SDG’s), een reeks van zeventien 
onderling samenhangende doelstellingen die erop gericht 
zijn vrede en welvaart over de hele wereld te bevorderen. 
Gezien de aard van de activiteiten van Ordina hebben we ons 
met name gericht op SDG 8 (waardig werk en economische 
groei), SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 
13 (klimaatactie). In ons waardecreatiemodel op pagina 22 
van dit jaarverslag hebben we deze SDG’s gekoppeld aan 
onze strategie en KPI’s. 

We zien onze ESG-inspanningen als een continue reis en we 
hebben nog een weg te gaan voordat we de gewenste resul-
taten bereiken. Niettemin hebben we in 2022 vooruitgang 
geboekt met ons beleid op het gebied van ESG, zoals 
beschreven in het volgende gedeelte.

Milieu

CO2-neutraal 
Ordina wil tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Na twee 
jaar dalende uitstoot (grotendeels als gevolg van beperkt 
woon-werkverkeer tijdens de pandemie), is onze CO2-uitstoot 
dit jaar gestegen. Deze stijging is niet onverwacht: in 2021 
moesten onze medewerkers het grootste deel van het jaar 
thuiswerken. Bovendien is ons personeelsbestand groter dan 
vorig jaar. Toch is de uitstoot van Ordina met 17% gedaald in 
vergelijking met 2019, het jaar waarmee de resultaten beter 
vergelijkbaar zijn. 

In 2022 bedroeg de totale CO2-uitstoot 8.004 ton voor scope 
1, 2 en 3. Binnen scope 1 rapporteert Ordina een gas- en 
brandstofverbruik van 6.121 ton. Scope 2 bestaat uit het 
elektriciteitsverbruik, inclusief de elektriciteit van elektrische 
voertuigen voor 1.069 ton. In scope 3 worden CO2-emissies 
gerapporteerd die niet direct door Ordina zelf worden gepro-
duceerd. In 2022 rapporteerde Ordina zakenreizen en 
elementen als woon-werkverkeer van medewerkers en afval 
dat in de bedrijfsvoering wordt gegenereerd in scope 3, samen 
goed voor 814 ton. In de toekomst zal Ordina zich richten op 
het verkrijgen van meer data over scope 3 emissies.
 
Daarnaast is de CO2-Prestatieladder een instrument dat 
organisaties helpt om hun CO2-uitstoot structureel te vermin-
deren. Ordina Nederland kreeg een certificaat op niveau 5, 
het hoogst haalbare niveau. In 2022 hebben we ook voor 
België/Luxemburg voor het eerste jaar informatie aange-
leverd en hebben we voor België/Luxemburg een certificaat 
op niveau 3 ontvangen.

Elektrificatie 
In Nederland bereiden we ons voor op de lancering van 

een nieuw mobiliteitsbeleid op 1 januari 2023. Op grond 
van dit beleid moeten alle nieuwe bedrijfsauto’s die door 
Ordina in Nederland worden geleased elektrisch zijn. Dit 
zal de komende jaren automatisch leiden tot een volledig 
elektrisch leasewagenpark als de lopende leasecontracten 
van niet-elektrische auto’s aflopen. 

In België is in 2022 aanzienlijke vooruitgang geboekt bij 
het opbouwen van een volledig elektrisch wagenpark van 
leaseauto’s. We hebben nu 181 elektrische voertuigen (EV’s) 
(2021: 0 EV’s). Onze inspanningen op het gebied van elektri-
ficatie hebben vertraging opgelopen door knelpunten in de 
toeleveringsketens van elektrische voertuigen. 

In totaal bestaat het wagenpark van Ordina in 2022 uit 30% 
EV’s aan het eind van 2022 (2021: 19%).

Bomen planten 
Om onze CO2-uitstoot te compenseren, planten we in totaal 
25.000 bomen op 13,5 hectare in Pelt, België. Ordina-mede-
werkers zijn in november begonnen met het aanplanten van 
dit bos; de rest van de aanplant wordt door onze bospartner 
verzorgd. We hebben landbouwgrond omgevormd tot een 
nieuw bos. Zo helpen we een deel van het stikstofprobleem 
opte lossen en tegelijkertijd nieuwe natuur te creëren.

EU Taxonomie 
In het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese 
Commissie financiële instellingen gestimuleerd om de 
overgang naar een klimaatneutrale economie te onder-
steunen. Een onderdeel van de EU Green Deal is de EU 
Taxonomie, een classificatiesysteem dat de milieu-effecten 
van economische activiteiten definieert, met de bedoeling 
deze informatie transparanter te maken. Investeringen in de 
IT-sector kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren 
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van de duurzaamheid in de gehele Europese Unie, aangezien 
de efficiëntieverbeteringen die door digitale technologieën 
mogelijk worden gemaakt, kunnen bijdragen aan beperking 
van de klimaatverandering (climate change mitigation)
en aanpassing aan klimaatverandering (climate change 
adaption).

Voor 2022 moeten bedrijven rapporteren over hun aandeel 
economische activiteiten die in aanmerking komen voor de 
EU-Taxonomie (hierna ‘taxonomy-eligible’ genoemd) voor 
de milieudoelstellingen van klimaatveranderingmitgatie en 
-adaptatie, en over hun aandeel activiteiten die ook daadwer-
kelijk bijdragen aan die doelstellingen. De economische 
activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de volgende 
drie elementen om in het kader van de taxonomieverordening 
2020/852 als duurzaam te worden beschouwd: a) een 
substantiële bijdrage leveren aan ten minste één van de zes 
milieudoelstellingen, volgens de in de verordening vastge-
stelde technische selectiecriteria (TSC); b) geen significante 
schade toebrengen aan één van de overige vijf milieudoelstel-
lingen; en c) voldoen aan de minimale sociale waarborgen.

Het is belangrijk op te merken dat de EU Taxonomie een 
verordening in ontwikkeling is en dat de andere vier milieu-
doelstellingen nog niet zijn gepubliceerd. De verordening zal 
in de loop der jaren worden gewijzigd/herzien met nieuwe 
economische activiteiten, nieuwe technische screeningscri-
teria en/of nieuwe milieu- of sociale doelstellingen. Tegelij-
kertijd blijven wij onze beoordelingen evalueren. 

Omzet eligibility 
In 2022 werden, net als in 2021, bijna alle activiteiten van 
Ordina gekwalificeerd als taxonomy-eligible met betrekking 
tot de mitigatie van klimaatverandering, namelijk 8.1 
Gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten en 
8.2 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante 
activiteiten. Deze economische activiteiten vallen onder de 
NACE-codes J62 en J63.11. Dit omvat onze computerpro-
grammering, consultancy en aanverwante activiteiten. Onze 

hostingdiensten en de platforms die bij Ordina draaien zijn 
uitgesloten. Deze activiteiten zijn echter wel taxonomy-eli-
gible op grond van de doelstelling klimaatmitigatie. Daarmee 
komt de omzet van Ordina in aanmerking voor taxonomie. 

OPEX en CAPEX eligibility
Onze OPEX en CAPEX volgen de inkomsten, aangezien de 
kosten (Operational Expenditures, OPEX) die we maken en 
investeringen (Capital Expenditures, CAPEX) die we doen, 
ten dienste staan van de omzet die we genereren. Daarom 
komen onze OPEX en CAPEX volledig in aanmerking en 
volgen zij dezelfde NACE-codes.

De eligible OPEX op basis van de EU Taxonomie bedragen 
ongeveer 5% van onze totale OPEX in 2022, zoals 
opgenomen in de jaarrekening (zie toelichting 22 en 23 
van de jaarrekening 2022). Op basis van de EU Taxonomie 
bedragen de eligible OPEX, met inbegrip van mobiliteits-
kosten en kosten voor kantooraccommodatie, EUR 19,7 
miljoen voor 2022. De bedragen van de eligible OPEX zijn 
relatief laag in vergelijking met de totale OPEX in de toelich-
tingen 22 en 23 van de jaarrekening. Daarom achten wij 
de eligible OPEX voor Ordina niet significant. Ordina maakt 
dan ook gebruik van de vrijstelling van de beoordeling van 
de eligibility en alignment van OPEX conform Verordening 
2021/2178 paragraaf 1.1.3.2. 

Omzet alignment  
Alignment houdt in dat een in aanmerking komende activiteit 
voldoet aan de specifiek voor deze economische activiteit 
geformuleerde criteria in de taxonomie. Met andere woorden, 
de economische activiteit moet voldoen aan de gerelateerde 
technische screeningcriteria (TSC) en het criterium ‘geen 

ernstige afbreuk doen’. Wanneer een activiteit voldoet aan 
de TSC, het criterium ‘geen ernstige afbreuk doen’ en de 
minimumgaranties die in de taxonomie aan deze activiteit zijn 
gekoppeld, kan deze worden beschouwd als in lijn met de EU 
Taxonomie (aligned).

Om na te gaan in hoeverre de omzet is aligned volgens de 
technische screeningcriteria (TSC) van de EU Taxonomie, 
achten wij CCM 8.1 van toepassing op Ordina: Gegevens-
verwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. TSC 
8.1.1. is toegezegd door een van de cloudproviders, namelijk 
Microsoft, waar Ordina mee samenwerkt. Het is ons niet 
gelukt een kopie of verklaring van het auditrapport te 
ontvangen om de toezegging met betrekking tot TSC 8.1.1 
te bevestigen. Wegens gebrek aan bewijs konden we niet 
concluderen dat onze eligible omzet aligned is. Daarom 
wordt 0% van onze eligible inkomsten aligned.

De activiteiten voor het betreffende deel van Ordina die 
aligned zouden kunnen zijn, zijn de gebieden waar wordt 
gewerkt met Microsoft-technologie:

• Diensten die rechstreeks gebruikmaken van Microsoft 
Azure-technologie;

• Diensten die draaien op Microsoft Azure-technologie, zoals 
Office365 of andere diensten.

De economische activiteit voldoet aan “minimum-
garanties”, zoals de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten, om geen negatieve sociale impact te 
hebben
Als Nederlandse beursgenoteerde onderneming houden wij 
ons aan alle geldende wet- en regelgeving in de landen waar 

1 Bijlage I TSC 8.1.1. “De activiteit heeft alle relevante praktijken toegepast die als “verwachte praktijken” zijn opgenomen in de meest recente versie van 
de Europese gedragscode voor energie-efficiëntie van datacentra307 , of in CEN-CENELEC-document CLC TR50600-99-1 “Datacenterfaciliteiten en 
-infrastructuren - Deel 99-1: Aanbevolen praktijken voor energiebeheer”308 . De toepassing van die praktijken wordt door een onafhankelijke derde geverifieerd 
en ten minste om de drie jaar gecontroleerd.”

2 Merk op dat alleen de financieringscomponent van IFRS 16 van toepassing is, aangezien de dienstencomponent wordt gerapporteerd onder afgestemde OPEX.
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Proportion of turnover from products or services associated with Taxonomy aligned economic activities 2022

Substantial contribution criteria DNSH criteria (‘Does Not Significantly Harm’)

Economic activities (in millions of euros) 

Code(s)

A
bsolute Turnover

Proportion of 
turnover

Clim
ate change 
m

itigation

Clim
ate change 

adaption

W
ater and m

arine 
resources

Circular econom
y

Pollution

Biodiversity and 
ecosystem

s

Clim
ate change 
m

itigation

Clim
ate change 

adaption

W
ater and m

arine 
resources

Circular econom
y

Pollution

Biodiversity and 
ecosystem

s

M
inim

um
 

safeguards

Taxonom
y-aligned 

proportion of 
turnover 2022

Taxonom
y-aligned 

proportion of 
turnover 2021

Category (enabling 
activity or transi-

tional activity)

% % % % % % % Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Percent Percent E/T

A.1 Turnover of environmentally sustainable activities  
(Taxonomy-aligned) 0 0% 0% 0%

A.2. Taxonomy-eligible but not environmentally sustainable   
activities (not Taxonomy -aligned activities) 429.4 100%

Data processing, hosting and related activities 8.1 68.1 15.6%

Computer programming, consultancy and related activities 8.2 361.3 84.1%

Total (A.1 + A.2) 429.4 100% 0% 0% E/T

B. Taxonomy-non-eligible activities

Turnover of Taxonomy-non-eligible activities (B) 0 0%

Total (A+B) 429.4

Proportion of CapEx from products or services associated with Taxonomy aligned economic activities 2022

Substantial contribution criteria DNSH criteria (‘Does Not Significantly Harm’)

Economic activities (in millions of euros)

Code(s)

A
bsolute CapEx

Proportion of 
CapEx

Clim
ate change 
m

itigation

Clim
ate change 

adaption

W
ater and m

arine 
resources

Circular econom
y

Pollution

Biodiversity and 
ecosystem

s

Clim
ate change 
m

itigation

Clim
ate change 

adaption

W
ater and m

arine 
resources

Circular econom
y

Pollution

Biodiversity and 
ecosystem

s

M
inim

um
 

safeguards

Taxonom
y-aligned 

proportion of 
CapEx 2022

Taxonom
y-aligned 

proportion of 
CapEx 2021

Category (enabling 
activity or transi-

tional activity)

% % % % % % % Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Y/N Percent Percent E/T
A.1 CapEx of environmentally sustainable activities  
(Taxonomy-aligned activities) 5.2 46% 100% 0 0 0 0 0 Y Y Y Y NA NA Y 46% 9.3% E

Investments in rental and leasing of cars and light motor vehicles 6.5 4.6 41% 100% 0 0 0 0 0 Y NA NA Y Y NA Y 41% 9.3% E

Investments in electrical installations 7.4 0.1 1% 100% 0% 0% 0% 0% 0% NA NA NA NA NA NA Y 1% 0% E

Investments in silviculture and other forestry activities 1.1 0.4 4% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Y Y Y NA Y Y Y 4% 0% E

A.2 CapEx of Taxonomy-eligible but not environmentally  
sustainable activities (Not Taxonomy-aligned activities)  6.1 54%

Investments in electrical installations 7.2  3.1 27%

Investments in silviculture and other forestry activities 7.2  3.0 27%

Total (A.1 + A.2) 100% 100% E

 11.3 100%
B. Taxonomy-non-eligible activities

CapEx of Taxonomy-non-eligible activities (B)  -   

Total (A+B)  11.3 
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wij actief zijn, namelijk Nederland, België en Luxemburg. 
Dit omvat wet- en regelgeving ter bescherming van de 
mensenrechten. Bovendien is onze gedragscode gebaseerd 
op universele waarden, zoals genoemd in bijvoorbeeld de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens en de 
beginselen van het Global Compact van de VN. Daarnaast 
vragen we onze leveranciers om de gedragscode voor 
leveranciers van Ordina te ondertekenen, waarin we van 
onze leveranciers verwachten dat ze zich houden aan 
wet- en regelgeving en eerlijk en integer handelen. Verder 
concluderen we op basis van onze risicoanalyse van het 
soort zaken dat we doen, dat het risico op mensenrechten-
schendingen zeer beperkt is. Zie voor meer informatie het 
hoofdstuk Risicomanagement van dit jaarverslag.  

CAPEX eligibility
De CAPEX eligibility omvat investeringen in immateriële 
vaste activa (IAS 38), met uitzondering van goodwill, 
materiële vaste activa (IAS 16) en leasing (IFRS 16), en 
bedragen in totaal EUR 11,3 miljoen voor 2022. Deze CAPEX 
worden toegelicht in de toelichtingen 8, 9 en 10 van de 
jaarrekening 2022. 

CAPEX aligment 
Ordina heeft een analyse gemaakt van haar taxono-
my-aligned CAPEX op basis van de verstrekte richtlijnen. We 
concluderen dat de volgende investeringen in 2022 kwalifi-
ceren als taxonomy-aligned:
a)  Investeringen in leasecontracten voor volledig elektrische 

auto’s2 (EUR 4,6 miljoen);
b)  Investeringen in oplaadstations voor volledig elektrische 

voertuigen (FEV) (EUR 0,1 miljoen);
c)  Investeringen in the Ordina-bos (EUR 0,4 miljoen).
In totaal bedragen de taxonomy aligned CAPEX EUR 5,2 miljoen 
in 2022. Deze investeringen komen ook in aanmerking als “geen 
significante schade” (DNSH) voor de andere doelstellingen 
overeenkomstig de taxonomieverordening. In onze jaarrekening 
voor 2022 worden deze investeringen nader toegelicht in de 
toelichtingen 9 en 10. 

Conform onze strategie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zal 
Ordina in Nederland uitsluitend elektrische voertuigen bestellen. 
Deze investeringen zijn gerelateerd aan TSC 6.5 (Vervoer per 
motorfiets, personenauto’s en lichte bedrijfswagens). Bij de 
selectie van elektrische auto’s die door onze medewerkers 
kunnen worden besteld, vallen alle elektrische auto’s onder de 
categorieën die in TSC 6.5 worden onderscheiden. De enige 
elektrische auto die op dit moment in de N2-categorie valt, is 
een elektrische Hummer. Alle leaseauto’s van Ordina zijn FEV, 
wat betekent dat de uitstoot 0 is. Het wagenpark van Ordina 
voldoet aan de wet- en regelgeving, die van toepassing is voor 
de DNSH-criteria ‘Transitie naar een circulaire economie’ en ‘De 
vervuiling voorkomen en beheersen’.

Om onze medewerkers van dienst te zijn en het gebruik van 
elektrische voertuigen te stimuleren, hebben wij laadstations 
geïnstalleerd op de parkeerplaats van onze hoofdkantoren. 
Na een analyse van de TSC 7.4. (Installatie, onderhoud en 
reparatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in 
gebouwen) concluderen we dat we voldoen aan TSC 7.4 
en dat deze investeringen voldoen aan het DNSH-criterium 
aanpassing aan klimaatverandering. De andere “Geen signifi-
cante schade-criteria zijn niet van toepassing. 

Ordina heeft landbouwgrond gekocht in het Belgische Pelt, 
die we omvormden tot bos. Tot en met decdember 2022 zijn 
ongeveer 10.000 van de in totaal 25.000 bomen geplant. Als 

het Ordina-bos klaar is, zal het een gebied ter grootte van 
26 voetbalvelden beslaan en hebben we landbouwgrond 
omgevormd tot een nieuw bos. Na een grondige beoordeling 
en controle door een onafhankelijke partij concluderen wij 
dat deze investering in overeenstemming is met TSC 1.1. 
Bebossing en ook voldoet aan de DNSH-criteria: Aanpassing 
aan klimaatverandering, duurzaam gebruik en bescherming 
van water en mariene bronnen, en Vervuilingspreventie en 
-bestrijding, omdat Ordina geen mest of gifstoffen gebruikt. 
Het DNSH-criterium “Transitie naar een circulaire economie” 
is niet van toepassing. 

Sociaal

Ordina zet zich in om een veilige werkomgeving aan te 
bieden, waarin diversiteit wordt omarmd, de vrijheid om je 
uit te spreken wordt gestimuleerd en innovatie tot bloei kan 
komen. We accepteren, verwelkomen en waarderen alle 
verschillende identiteiten, inclusief verschillende culturele 
achtergronden, seksuele voorkeuren en persoonlijkheden. 
We erkennen de verschillende behoeften om gelijkheid te 
creëren en een collaboratieve, ondersteunende en respect-
volle werkomgeving tot stand te brengen. Als diverse en 
inclusieve werkgever streven we ook naar gelijke kansen 
voor alle medewerkers op het gebied van persoonlijke groei 
en loopbaanontwikkeling.

Diversiteitsdoelstellingen

Strategie Maatregelen
2021 

behaald
2022  

Target
2022 

behaald
2030  

Target

We zijn een diverse 
en inclusieve  
organisatie 

% vrouwelijke werknemers 20% - 20% 30%
% vrouwelijke leden Raad van Commissarissen 40% - 40%  minimaal 33%
% vrouwelijke leden Raad van Bestuur 50% - 50% minimaal 33%
% vrouwelijke werknemers in sub-top management 
posities 24% - 23% 30%
Een inclusief rapportcijfer voor werknemerservaringen 7,6 ≥7,5 7,7 8
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Bovendien willen we de diversiteit binnen de IT-sector 
vergroten en bijdragen aan gelijke digitale kansen in de 
samenleving. Zo zetten we onze IT-expertise in om stichting 
Everyday Heroes te ondersteunen bij het realiseren van hun 
doel om mensen aan een baan te helpen. Via stichting JINC 
bieden onze medewerkers ook ICT-lessen, beroepsoplei-
dingen en coaching aan op middelbare en basisscholen. 
Bovendien leveren we docenten aan Co-Teach Informatics, 
een gezamenlijk project van NLDigital, universiteiten en het 
bedrijfsleven om het tekort aan IT-docenten aan te pakken. 
In België hebben we een partnerschap met YouthStart, een 
liefdadigheidsinstelling die jongeren helpt hun talenten te 
ontdekken en hun carrièredoelen te bereiken.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Ordina hecht waarde aan goed werkgeverschap en inves-
teert in duurzame inzetbaarheid ,zodat alle medewerkers 
het beste uit zichzelf kunnen halen en zichzelf kunnen zijn. 
Daarom besteden we aandacht aan het behouden van 

mensen, zoals het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, 
welzijn, transparante vergaderingen, een actief talentma-
nagementbeleid voor mogelijke kandidaten en loopbaanfa-
se-gerelateerde kansen.

Diversiteit en inclusie activiteiten
Binnen Ordina spelen verschillende communities – zowel 
formele als informele – een belangrijke rol bij het bevor-
deren van diversiteit en inclusie in de hele organisatie. Een 
van deze communities heeft het bewustzijn over neurodi-
versiteit vergroot en Ordina werkt inmiddels samen met 
externe coaches om ervoor te zorgen dat neurodiversiteit 
binnen het bedrijf wordt begrepen en gerespecteerd. De 
community diversiteit en inclusie van Ordina ondersteunde 
de uitbreiding van onze LGBTQ+ Pride-vieringen in juni 2022 
en organiseerde het evenement Women@Ordina. Om ons 
engagement op het gebied van diversiteit en inclusie kracht 
bij te zetten, ondertekende Ordina ook het handvest Talent 
naar de Top. Bovendien vragen we in ons medewerkers-

betrokkenheidsonderzoek of onze medewerkers zich vrij 
voelen om hun mening te geven. We gebruiken deze score 
om onze KPI te meten: inclusiviteit van medewerkers. In 
2022 was de score op deze vraag 7,7 (2021: 7,6). 

Meten van het aandeel vrouwen
We meten diversiteit kwantitatief door te kijken naar het 
aandeel vrouwen in de hele organisatie. Ultimo 2022 was 
het aandeel vrouwen op het totale werknemersbestand 20% 
(2021: 20% vrouw). De schaarse arbeidsmarkt en het door 
mannen gedomineerde karakter van de IT-sector maken 
het moeilijk om het aandeel vrouwelijke werknemers te 
vergroten. Door de grote vraag naar digitale oplossingen en 
de groei van ons totale personeelsbestand is het percentage 
vrouwelijke werknemers de afgelopen jaren constant 
gebleven op ongeveer 20%, wat voor de IT-sector nog 
steeds relatief hoog is. Niettemin werken wij hard aan een 
evenwichtiger verdeling in ons personeelsbestand, waarop 
wij in dit hoofdstuk nader ingaan. Wij hebben ons ten doel 

Verhouding man/vrouw (in %) 

Groep Groep GroepNederland België / Luxemburg 

2022 2022 2022 2022 2022

Verhouding man/vrouw 
in topposities (in %)

Verhouding man/vrouw 
in subtopposities (in %)

Inclusiviteitsscore

Een afwijkende mening mag
gegeven worden binnen Ordina 
(schaal 1-10)
Bron: medewerkerbetrokkenheidsonderzoek

7,7
2021 7,6
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gesteld dat ons personeelsbestand tegen 2030 voor ten 
minste 30% uit vrouwen bestaat. 

Genderdiversiteit in leidinggevende top- en subtopposities
In januari 2022 is de Diversiteitswet in Nederland in werking 
getreden. Op basis van deze wetgeving moet de vertegen-
woordiging van vrouwen in de Raad van Commissarissen 
ten minste een derde bedragen; voor de vertegenwoordiging 
van mannen geldt dezelfde regel. Daarnaast heeft Ordina 
passende en ambitieuze doelen gesteld voor genderdiver-
siteit in haar Raad van Bestuur en leidinggevende subtop-
posities.

Wat wordt verstaan onder een subtopleider? 
Hieronder verstaan we het senior management van 
Ordina, dat wil zeggen, die medewerkers in de organi-
satie die eindverantwoordelijk zijn voor commercie 
(marktdirecteuren) en business (business directors) plus 
degenen die concernondersteunend verantwoordelijk 
zijn. Samen met de Raad van Bestuur noemen wij hen 
OneOrdina. 

Subtop
In lijn met onze strategie om de digitale business partner 
voor onze klanten te worden, hebben we onder andere 
nieuwe leiderschapsrollen gecreëerd, waardoor die leiders 
ook deels bij klanten actief kunnen zijn. In het verlengde 
daarvan hebben wij ook onze senior management 
community, OneOrdina genaamd, uitgebreid. In 2022 bestaat 
OneOrdina uit 66 personen (2021: 35). 

De subtop, OneOrdina minus de Raad van Bestuur, bestond 
voor 23% uit vrouwen (2021: 24%). In absolute cijfers is het 
aantal vrouwen gestegen van 8 naar 15. In 2023 streven we 
naar minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen in 
leidinggevende posities in de subtop.

Resultaten 2022
In 2022 heeft Ordina van de extern geworven subtop-
bestuurders zes vrouwen benoemd in leidinggevende subtop-
posities (van de negen posities). Verder hebben we de 
volgende stappen gezet oom de diversiteit in de subtop te 
vergroten:

• Handvest Talent naar de Top
De Raad van Bestuur en subtop ondertekenden het Handvest 
Talent naar de Top, waarin we ons committeren aan de 
doelstelling van meer vrouwelijk talent in subtopposities.

• Wervingsproces
Verschillende selectiecommissies en recruitmanagers 
hebben een e-learningsessie bijgewoond over onbewuste 
vooroordelen tijdens het wervingsproces.

• Opvolgingsmanagement
We hebben ons gericht op het identificeren van vrouwelijk 
leiderschapspotentieel binnen het huidige opvolgingsproces. 
Tijdens talentevaluaties hebben we ook aandacht besteed 
aan de instroom van vrouwelijk talent door te vragen welke 
vrouwen als opvolgers worden gezien. 

• Indicatoren voor businessreviews
Indicatoren met betrekking tot diversiteit worden gedefi-
nieerd en opgenomen in onze businessreviews. De 
status van deze indicatoren geeft aanleiding tot continue 
gesprekken over diversiteit met het senior management. 

• Externe coaching
We hebben een coachpool met externe coaches, die zich 
focussen op vrouwelijk leiderschap.

Plan van aanpak 2023
De activiteiten voor 2023 richten zich op de volgende doelen 
voor de Raad van Bestuur en de subtopposities:

• Behouden van vrouwelijke leiders
We voeren open gesprekken met vrouwelijke leiders waarin 
ze kunnen reflecteren op wat ze als vrouwelijke leiders 
tegenkomen en kunnen vertellen wat ze nodig hebben 
om bij Ordina te blijven en succesvol te zijn. Op basis van 
de uitkomsten van deze dialogen zullen we de relevante 
aanpassingen maken in de personeelsgerelateerde voorzie-
ningen en peer-to-peer coaching.

• Mobiliteit van vrouwen naar top- en subtopposities
Ons huidige opvolgingsmanagement richt zich op het 
doorstromen van vrouwelijk talent naar management-
functies. We ontwerpen ook programma’s voor benoemde 
vrouwelijke opvolgers en vrouwelijk leiderschapspotentieel 
(het percentage vrouwelijke kandidaten in de talentenpool 
voor leiderschapsposities moet tenminste 30% zijn). Wij 
maken vrouwelijke leiders binnen het bedrijf zichtbaar als 
inspiratiebron voor andere collega’s. 

• Werving en selectie voor subtopposities
In de talentenpool voor leidinggevende functies streven we 
ernaar dat ten minste 50% van de kandidaten op de shortlist 
vrouw zijn. Onze selectiecommissies zijn divers van samen-
stelling en onze wervingsmanagers voor subtopposities zijn 
getraind om minder bevooroordeeld te denken en te handelen. 

Governance

Het governancebeleid van Ordina berust op de volgende 
kernwaarden: ons bedrijf leiden volgens gezonde econo-
mische principes, onze maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid serieus nemen en een loyale partner, betrouwbare 
leverancier en maatschappelijk verantwoorde werkgever zijn. 
Meer informatie over het governancebeleid van Ordina is te 
vinden in het hoofdstuk ‘Governance’ op pagina 64.
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Technologie en de toekomst

Ilyaz Nasrullah 
Ilyaz Nasrullah is een digitaal strateeg met een 
achtergrond in software engineering. Bij zijn 
adviesbureau Rumified is hij gespecialiseerd in 
strategie, management en implementatie van 
innovatie binnen gevestigde bedrijven. 

Begin jaren 2000 was er groot optimisme over de voordelen 
van digitale hulpmiddelen en sociale media. Veel mensen 
verwachtten dat ze de democratie en de sociale vooruitgang 
in de hele wereld zouden bevorderen. Twee decennia later 
zijn we ons echter steeds meer bewust van de manieren 
waarop digitale technologie de democratische waarden en 
het vertrouwen in de samenleving lijkt uit te hollen. In plaats 
van klakkeloos aan te nemen dat technologische innovatie 
gepaard gaat met sociale vooruitgang, moeten we kriti-
scher kijken naar hoe - en waarom - we technologie in onze 
samenleving gebruiken. 

Op dit punt kunnen kunstenaars, schrijvers en andere 
creatieve mensen een essentiële bijdrage leveren. Neem 
sciencefiction: hoe meer media we consumeren over 
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technologische dystopieën waarin machines uiteindelijk 
ons leven beheersen, hoe waarschijnlijker deze dystopische 
toekomst wordt! Anderzijds bieden verhalen over sociale, 
niet-technologische, vooruitgang nieuwe inspiratie; verhalen 
als Dune bijvoorbeeld, waarin een beschaving voorkomt 
die in een ver verleden kunstmatige intelligentie heeft 
afgewezen. We mogen technologische ontwikkelingen nooit 
uitsluiten, maar we moeten eerst begrijpen welke sociale 
visie onze technologie moet ondersteunen. Een nieuw soort 
sciencefiction kan er zeker aan bijdragen dat we ons een 
andere technologische toekomst kunnen voorstellen. 

Voor alle duidelijkheid: de computer is een geweldige 
innovatie. Het helpt mensen om ideeën te verwezenlijken. 
Als iemand met een informatica-achtergrond begrijp ik 
waarom mensen erdoor gefascineerd zijn. Maar omdat we 
technologie associëren met vooruitgang - en omdat het 
gemakkelijker is te zoeken naar technologische oplossingen 

dan de echte problemen in de samenleving aan te pakken 
- denk ik dat we meer op technologie vertrouwen dan goed 
voor ons is. In plaats van efficiëntie en comfort te maxima-
liseren met een technology push, moeten we ons afvragen 
hoe een succesvolle wereld eruitziet en welke kwalitatieve 
effecten we moeten creëren om die te bereiken, en dan pas 
kijken hoe technologie die beweging kan ondersteunen. 

Ik denk niet dat een technocentrische toekomst onvermij-
delijk is. Het is waar dat het maximaliseren van efficiency en 
capaciteit vanaf het begin is ingebakken in de informatica, 
maar de technologie zelf is niet de enige reden waarom deze 
concepten zo invloedrijk zijn. De aantrekkingskracht van het 
model van de ‘economische mens’ (‘homo economicus’) 
- dat suggereert dat de mens een rationeel wezen is dat 
altijd streeft naar oplossingen die hem het meeste voordeel 
opleveren - heeft ook een rol gespeeld. Westerse en door het 
Westen beïnvloede samenlevingen worden nog steeds sterk 
gedreven door deze visie op menselijke motivatie en gedrag, 
die ook veel technologisch onderzoek blijft beïnvloeden. 

Op de ACM-conferentie over eerlijkheid, verantwoording en 
transparantie (ACM FAccT) van dit jaar had de winnende 
paper de titel ‘The Values Encoded in Machine Learning 
Research’ (de waarden gecodeerd in onderzoek naar 
machinaal leren). De paper beschrijft wat überhaupt de 
beweegredenen zijn van academici om hun onderzoek te 
doen. De bevindingen zijn dat relatief weinig papers recht-
vaardigen hoe hun project aansluit bij een maatschappelijke 
behoefte, en dat slechts 1% het negatieve potentieel van het 
project bespreekt. In plaats daarvan worden waarden als 
prestatie, efficiëntie, generalisatie en kwantitatief bewijs veel 
vaker genoemd als rechtvaardiging voor het onderzoek.

Dit geeft aanleiding tot de vraag of dergelijke waarden 
werkelijk innovatiebevorderend zijn, of juist belemmerend. 
Door snel te handelen creëren we onbedoelde gevolgen. 
Het gevolg is dat mensen hun talenten vaak gebruiken 
om de problemen op te lossen die zijn veroorzaakt door 

technologische ontwikkelingen, in plaats van zich een betere 
toekomst voor te stellen en deze te realiseren. Het ontbreekt 
ons dus aan een richting voor onze technologische ontwik-
keling. De verklaring van de EU over digitale rechten en 
beginselen vult deze leemte tot op zekere hoogte met een 
waardesysteem en regelgeving voor het gebruik van techno-
logie in de samenleving. Hoewel nog onduidelijk is hoeveel 
voorstellen hiervan worden uitgevoerd, denk ik dat het een 
stap in de goede richting is. 

Denk aan nieuwe technologieën zoals virtual reality 
(VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR), die 
de komende jaren allemaal gemeengoed zullen worden. 
Technologische organisaties in de Benelux bevinden zich 
in een goede positie om deze sectoren tot ontwikkeling te 
brengen: de regio beschikt over hoog opgeleide arbeids-
krachten, een goede digitale infrastructuur en een sterke 
creatieve industrie. Maar elke betrokkenheid bij immersieve 
technologie moet gericht zijn op de zes thema’s van de 
EU-verklaring: de mens centraal, solidariteit en inclusie, 
keuzevrijheid, participatie, veiligheid en beveiliging, en 
duurzaamheid. Voor bedrijven als Ordina zou een unieke 
waardepropositie kunnen bestaan uit een meer doordachte 
benadering van immersieve technologie door zich te richten 
op de kwalitatieve en langetermijneffecten ervan.

Deze doordachte aanpak is essentieel voor het verbeteren 
van onze relatie met digitaal, en daarom vind ik het bemoe-
digend dat er nu nieuwe stemmen opgaan in het debat 
over technologie en samenleving. Naarmate verschillende 
perspectieven in de media en de industrie beter worden 
vertegenwoordigd, groeit het besef dat mensen met verschil-
lende achtergronden en frisse ideeën de kans moeten 
krijgen om aan hun visie te werken, in plaats van alleen 
maar te proberen de gebreken van het huidige paradigma te 
verhelpen.

Voor mij is dit een spannende verschuiving, omdat we een 
kritische drempel hebben bereikt wat betreft de aanname dat 

Het is gemakkelijker  
te zoeken naar techno-
logische oplossingen 

dan de echte problemen 
in de samenleving aan 

te pakken.
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Interview Jaarverslag 2022 | 50 

sociale vooruitgang en technologische vooruitgang één op 
één samengaan. Als we deze veronderstelling blijven volgen, 
lopen we het risico onvoorziene problemen te creëren en 
onze samenlevingen schade te berokkenen. Nu is het tijd om 
verder te kijken dan efficiëntie, kwantificering en toezicht. Als 
we hierin slagen, en als we de samenleving boven de techno-
logie kunnen stellen, dan is een meer bevredigende digitale 
toekomst mogelijk.
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Risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel 
van de corporate governance van Ordina, van 
onze manier van werken en van onze business 
principles.

Het risicoassessment beschrijft de risico’s die het behalen 
van onze strategische doelstellingen (de doelen die we de 
komende vier jaar willen bereiken) of onze continuïteit (onze 
paraatheid om kritieke functies te behouden na een noodsi-
tuatie of storing) in gevaar kunnen brengen. De risico’s zijn 
direct gerelateerd aan de marktontwikkelingen, onze markt-
positionering en onze bedrijfsvoering. Onze risicoanalyse is 
opgesteld op basis van onze strategische pijlers.

Onze businessplanning omvat de uitvoering van een 
bottom-up risicoassessment voor Nederland en België/
Luxemburg. Het management doet daarnaast ook een 
top-down risicoassessment. Alle relevante risico’s worden 
beoordeeld op kans en impact volgens een vast stramien. 
Deze worden vervolgens besproken tijdens de periodieke 
reviews, met de directies van de landen en met de auditcom-
missie van de Raad van Commissarissen. 

De impact van verschillende risico’s op onze continuïteit 
is de basis voor de heatmaps op pagina 53. Met deze 
heatmaps laten we de ontwikkelingen ten opzichte van vorig 
jaar zien en laten we zien wat onze ambities zijn.

Dit jaar werden twee risico’s niet langer van toepassing 
geacht: de effecten van de pandemie en de waardering van 
de latente belastingvordering. De effecten van de pandemie 
zijn opgenomen in de normale bedrijfsvoering en het risico 
op de waardering van latente belastingvorderingen is niet 
langer van toepassing omdat het restant van de voorwaartse 
verliescompensatie is aangewend.

We hebben geconcludeerd dat de impact van klimaatgere-
lateerde risico’s op onze bedrijfsvoering beperkt is. Daarom 
zijn deze niet in onze heatmaps opgenomen. Om toch 
voldoende inzicht te geven in de duurzaamheidsrisico’s 
hebben we deze in een aparte tabel opgenomen op pagina 
57.

Onderdeel van ons risicoassessment is het bepalen van 
onze risicobereidheid. Risico’s overstijgen onze risicobe-
reidheid op het moment dat: 
• onze continuïteit in het geding komt; 
• onze reputatie op het gebied van compliance en integriteit 

in het geding komt; 
• er een wezenlijke impact op de omzet of een materiële 

impact op de winstgevendheid is.

Ordina heeft voor elk risico een risicomanagement-doel-
stelling gedefinieerd. Dit streefcijfer is gebaseerd op drie 
factoren: onze strategie, de beïnvloedingsmogelijkheden 
op de risico’s en de ontwikkelingen het verslagjaar. Bij het 
uitvoeren van onze assessment houden we ook rekening 
met de eventuele kansen die een specifiek risico met zich 
meebrengt, waardoor het volledig mitigeren van het risico 
minder wenselijk is. De maatregelen die we beschrijven 
hebben tot doel om de risico’s te bewegen in de richting van 
ons streefcijfer. Afhankelijk van het betreffende risico en de 
ontwikkelingen in de markt varieert het tempo waarin dit 
streefcijfer wordt gerealiseerd. 
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Risico-inventarisatie
Tevreden en loyale klanten

Betrokken en gedreven 
medewerkers

Duurzaam onderscheidend 
profiel

Duurzaam onderscheidend 
profiel

Uitstekende financële performance  
en versnelde groei

Kans/
impact op 
continuïteit

Samenwerking met onze 
klanten Impact Next-gen workplace Impact

Diensten met toegevoegde 
waarde Impact Superieure levering via HPT Impact Rendement Impact

R1  Conjunctuur-
gevoeligheid

Klanten verwachten van 
Ordina mee te bewegen in 
geval van recessie (meer 
voor minder)

Medewerkers zijn zich 
bewust van business 
model Ordina en ervaren 
toenemende onzekerheid

Klanten zijn strikter op 
kosten maar staan open 
voor creatieve oplossingen

Klanten onder 
economische druk 
willen mogelijk invloed 
uitoefenen op de teams en 
de HPT-manier van werken

Rendement komt onder 
druk te staan door 
afnemende vraag

Hoog/
medium

R2  Concurrentie- en 
prijsdruk

Zie R1 Zie R1 Kans om toegevoegde 
waarde aan te tonen

- Rendement komt onder 
druk te staan door lagere 
prijzen 

Hoog/
medium

R3  Cybersecurity-
incidenten

Incident bij klant 
zorgt voor verlies aan 
vertrouwen

- Incident (intern of bij 
klant) straalt af op externe 
communicatie mbt onze 
expertise (C&C-propositie)

- Verhoogde zorgplicht kan 
tot extra kosten of claims 
leiden Kosten bij een 
incident kunnen hoog zijn

Medium/
hoog

R4  Krappe 
arbeidsmarkt

Onvoldoende 
professionals om 
opdrachten te kunnen 
vervullen of hoog 
verlooppercentage leidt tot 
ontevredenheid

Krapte op arbeidsmarkt 
geef meer kansen 
voor medewerkers bij 
concurrenten en klanten 

War on talent (juiste 
mensen aan boord halen 
en houden)

Onvoldoende Ordina-
professionals om de HPT’s 
te vullen

Beperkte groei in fte 
beperkt de groei van 
de organisatie en drijft 
personeelskosten op 

Hoog/
hoog

R5  Risicoprofiel 
opdrachten

Niet leveren van beloofde 
project
resultaat

- - - Extra kosten 
(voorzieningen)/claims

Laag/
medium

R6  Afwaardering 
goodwill

- - - - Afboeking goodwill leidt 
tot lager rendement 

Laag/laag

R7 Kredietrisico - - - - Betalingsproblematiek 
klanten leidt tot hogere 
kosten/afboekingen 

Medium/
laag

R8 Liquiditeitsrisico - - - - Niet tijdig of beperkt 
beschikbaar zijn van 
financiering en mogelijk 
hogere kosten voor 
financiering

Medium/
laag

R9  Compliance-
risico’s en 
negatieve 
bericht geving

Negatief beeld als 
leverancier

Negatief beeld als 
werkgever

Ordina (branding) komt in 
negatief daglicht te staan

- Claims, boetes, sancties  
of andere financiële 
schade

Medium/
medium

Impact:
 Hoog   Medium   Laag
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Risico’s
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Maatregel: Wij streven naar meer toegevoegde waarde in 
onze dienstverlening door te focussen op onze businesspro-
posities en marktthema’s, en ons te richten op het onder-
houden en versterken van langdurige samenwerkingen. 
Daarnaast streven wij naar een beheersbare kostenstructuur 
en een verhoging van de omzet uit contracten met een 
langere looptijd, waaronder de inzet van teams. Ook zorgen 
wij voor omzetspreiding over de verschillende markten.

Ambitie: Onze maatregelen hebben tot doel om de impact 
van dit risico nog verder te verlagen tot net onder het 
middengebied van de schaal. Een beweging tot een lage 
impact en/of lage kans achten we niet haalbaar en het 

mitigeren van dit risico tot ‘laag’ vinden we niet gewenst. Dit 
omdat de vraag naar onze dienstverlening conjunctuurge-
voelig is en deze schommelingen ook commerciële kansen 
kunnen bieden. In 2022 is dit risico ten opzichte van ons 
ambitieniveau toegenomen vanwege de grotere macro-eco-
nomische onzekerheid.

Concurrentie- en prijsdruk 
Aan de kant van de opdrachten met toegevoegde waarde 
is er voor Ordina sterke concurrentie door nichespelers en 
grote gevestigde bedrijven.

Op deze heatmap is te zien welke risico’s de grootste 
impact op onze bedrijfsvoering hebben of kunnen hebben. 
De beweging van het risico ten opzichte van vorig jaar 
(weergegeven met de pijl) laat zien op welke manier het 
risico zich dit jaar ontwikkeld heeft. 

Toelichting op de risico’s 

Conjunctuurgevoeligheid
Schommelingen in de economische conjunctuur door 
bijvoorbeeld inflatie of een instabiele geopolitieke situatie in 
combinatie met een relatief vaste kostenstructuur hebben 
direct effect op ons resultaat. 

Ontwikkeling: De kans dat dit risico zich zal voordoen nam 
toe als gevolg van slechtere macro-economische vooruit-
zichten en een hoge inflatie. Door een groeiend aandeel van 
onze omzet uit businessproposities en high performance 
teams is de impact van dit risico licht afgenomen.
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Ontwikkeling: De kans is toegenomen (zie R1). Slechtere 
macro-economische omstandigheden kunnen leiden tot een 
afname van de vraag, hoewel de markt voor digitalisering 
nog steeds aanzienlijk groeit. Door hoge inflatieniveaus 
kan het lastiger zijn om de effecten onmiddellijk door te 
berekenen aan onze klanten, waardoor tijdelijke verschillen 
kunnen ontstaan. De krappe arbeidsmarkt stelt ons in een 
sterke positie om in de loop van de tijd salarisverhogingen 
door te berekenen. We zien de verschuiving naar lagelonen-
landen afnemen, wat voor ons als lokale speler een positieve 
ontwikkeling is.

Maatregel: Zie ‘Conjunctuurgevoeligheid’ hierboven.

Ambitie: We streven ernaar om zowel de kans als de impact 
van dit risico te verlagen tot in het middengebied van de 
schaal. We verwachten niet dat de kans of de impact te laag 
kunnen worden aangezien we in een concurrerende markt 
opereren en dit risico ook commerciële kansen met zich 
meebrengt.

Cybersecurity-incidenten 
Er zijn zowel cybersecurityrisico’s voor Ordina zelf als in 
onze opdrachten voor klanten. Er worden – vaak impliciet 
– steeds hogere eisen aan cybersecurity gesteld. Als een 
marktspeler die anderen helpt met het versterken van hun 
cybersecurity, is er tevens een risico op reputatieschade op 
dit specifieke domein.

Ontwikkeling: De kans dat dit risico zich zal voordoen is 
licht toegenomen. Dit komt met name door de verspreiding 
van ‘zero day’-bedreigingen en het toegenomen gebruik van 
cloudgebaseerde technologie waarbij de invloed van Ordina 
varieert. Ordina heeft de kans dat dit risico zich voordoet 
verminderd door aanvullende maatregelen te nemen, 
waaronder het aanscherpen van procedures en technische 
maatregelen.  

Maatregel: We bouwen voortdurend aan onze organisa-
torische security en het verhogen van de awareness over 
cybercrime. Daarnaast zetten we stappen voor de beveiliging 
van informatie en informatiesystemen van onszelf  
en van onze klanten. Ordina is gecertificeerd voor ISO 27001, 
en in Nederland tevens voor NEN 7510. Bij de levering van 
diensten aan klanten zijn we ons bewust van onze zorgplicht 
en voeren we continu verbeteringen door op onze cybersecu-
ritymaatregelen.

Ambitie: We achten het haalbaar om de impact van dit risico 
verder te verlagen. 

Krappe arbeidsmarkt 
De krappe arbeidsmarkt voor IT’ers zorgt ervoor dat Ordina 
met haar klanten en nichespelers moet concurreren om 
medewerkers. Daarnaast is het moeilijk om ervaren profes-
sionals te werven. Deze situatie kan ook leiden tot stijgende 
kosten voor het behouden van talent. 

Ontwikkeling: Er is een tekort aan goed opgeleide IT’ers op 
de arbeidsmarkt en een relatief lage instroom in de sector 
vanuit het hoger onderwijs in relatie tot de hoge vraag naar 
digitalisering. Om de lonen te verhogen moeten we (in elk 
geval) een deel van die kosten kunnen doorberekenen aan 
onze klanten. Gezien de krappe arbeidsmarkt kan dit uitda-
gingen opleveren. 

Maatregel: Om medewerkers te behouden en aan te trekken 
hebben we onze Employee Value Proposition in lijn gebracht 
met onze strategie. Onze employee journey richt zich op 
het maken van impact; Ordina stelt medewerkers in staat 
oplossingen met een meerwaarde voor haar klanten te 
creëren. Hierbinnen speelt onze ESG-aanpak een belangrijke 
rol bij het aantrekken van talent met duurzaamheid, diver-
siteit en inclusie als belangrijke thema’s. In onze werving 
benadrukken we deze thema’s, samen met onze unieke 
marktpositie als lokale speler. Met deze aanpak verhogen we 
onze aanwezigheid in de arbeidsmarkt en bij onderwijsinstel-

lingen. Daarnaast helpt de inzet van ons referral-kanaal ons 
al enkele jaren bij het werven van nieuwe medewerkers. 

Ambitie: We streven ernaar om dit risico zowel in kans als 
impact te verkleinen naar ‘midden’. 

Risicoprofiel opdrachten 
Naarmate Ordina zich verder beweegt naar meer opdrachten 
met toegevoegde waarde, komt er ook een grotere resul-
taatverantwoordelijkheid bij ons te liggen. Dit verhoogt het 
risiconiveau enigszins, zeker in combinatie met de zwaarder 
wordende zorgplicht als professionele dienstverlener.

Ontwikkeling: Dit risico is ongewijzigd ten opzichte van 
2021. De aard van de verplichting en de toegepaste 
beheersing compenseren voor het verhoogde risico door 
middel van een hogere omzet uit businessproposities.

Maatregel: Onze aanpak van high performance teams zorgt 
voor beheersing, draagvlak en commitment bij alle betrok-
kenen. Gedurende de werving verzekert onze Deal Review 
Systematiek ons van een kritische beoordeling van kansen 
en risico’s, en van betrokkenheid van het juiste management-
niveau. 

Ambitie: Onze maatregelen hebben tot doel om de impact 
van dit risico te beheersen en in het middengebied van de 
schaal te houden. Dat gebied achten we acceptabel, omdat 
we onze projectenportefeuille als waardevol onderdeel van 
ons verdienmodel willen vergroten. 

Afwaardering goodwill
Verslechterende marktomstandigheden en toekomst-
verwachtingen kunnen leiden tot de afwaardering van de 
goodwill van acquisities. 

Ontwikkeling: De kans op dit risico is iets toegenomen 
vanwege de macro-economische prognose. 
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Maatregel: We zetten in op groei in al onze markten 
en blijven bewust letten op onze kostenstructuur om 
ons rendement te verbeteren. Zie voor meer informatie 
toelichting 8.6 op pagina 139 van de jaarrekening. 

Ambitie: Dit risico wordt verminderd door onze operationele 
prestaties op peil te houden. We stellen voor dit risico dan 
ook geen specifieke maatregelen of een ambitieniveau vast.

Kredietrisico 
Door de marktomstandigheden kunnen er bij klanten, 
leveranciers of kwetsbare groepen liquiditeits-, solvabiliteits- 
of continuïteitsissues ontstaan. 

Ontwikkeling: Geen wijziging, het type klanten dat Ordina 
bedient is niet gewijzigd. 

Maatregel: We rapporteren intern periodiek over betaal-
gedrag en de uitstaande facturen aan partners, waaronder 
kwetsbare partners, in de keten. De kredietwaardigheid van 
partners wordt periodiek beoordeeld, waarbij strikte limieten 
worden gehanteerd. 

Ambitie: Dit risico zit op ons ambitieniveau. 

Liquiditeitsrisico 
De marktontwikkelingen en/of kritische houding van finan-
ciers beperken de beschikbaarheid van financieringsmoge-
lijkheden op de markt. 

Ontwikkeling: Gezien de kapitaalmarktontwikkelingen en de 
netto cashpositie van Ordina blijft dit risico’s ongewijzigd.

Maatregel: Door intensieve monitoring van het werkkapitaal 
en het structureel laag houden van onze kostenstructuur 
streven we naar een gezond cashsaldo. Daarnaast treffen 
we daar waar mogelijk maatregelen om onze liquiditeit 
verder te optimaliseren. 

Ambitie: Dit risico zit op ons ambitieniveau. 

Compliancerisico’s en negatieve berichtgeving 
Ordina moet in haar bedrijfsvoering voldoen aan wet- 
en regelgeving. Daarnaast kan de reputatie van Ordina 
geschaad worden door ongunstige berichtgeving in de pers 
en op social media. 

Ontwikkeling: Geen wijziging ten opzichte van 2021.

Maatregel: Door een multidisciplinaire aanpak bewaken we 
bestaande wet- en regelgeving, eventuele wijzigingen hierop 
en de bijbehorende risico’s. We zoeken voortdurend naar 
manieren om iedereen bewust te maken van het belang van 
een goede reputatie en van onze gedragscode, bijvoorbeeld 
door het organiseren van awareness-sessies voor nieuwe 
medewerkers. Het bewaken van wet- en regelgeving is een 
standaard onderdeel van de aanpak van Ordina alvorens 
een nieuw contract aan te gaan. Dit doen we middels onze 
Deal Review Systematiek (DRS). Ordina heeft daarnaast een 
meldregeling en een leverancierscode opgesteld, waar alle 
leveranciers zich aan moeten houden. Deze zijn te vinden op 
de website van de vennootschap.

Ambitie: Ons doel is om dit risico verder te verlagen. Op de 
impact achten we onze invloed beperkt. De kans op dit risico 
is reeds laag en we streven naar kleine verbeteringen.

Risicobeheersings- en controlesystemen 

Onze interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn 
erop gericht om ons voldoende zekerheid te bieden over de 
status van onze strategische en operationele doelstellingen.

We vertrekken vanuit onze business principles, ons 
algemene risicomanagement en ons financieel risicoma-
nagement. Deze aanpak wordt nader toegelicht in ons 
Risk Control Framework dat bestaat uit negen onderdelen, 

te weten: inkopen, verkopen, uren, personeel, projectbe-
heersing, financiële verslaglegging, belastingen, legal & 
compliance en informatievoorziening. Elk onderdeel is 
jaarlijks onderwerp van een interne audit en wordt jaarlijks 
geactualiseerd. In 2022 waren er geen significante wijzi-
gingen in de reguliere beheersmaatregelen ten opzichte van 
2021. In het verslagjaar hebben de risicobeheersings- en 
controlesystemen naar behoren gefunctioneerd. Let wel: de 
systemen geven geen volledige zekerheid dat alle onjuist-
heden van materieel belang voorkomen worden.

Interne risicobeheersingsomgeving

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het identi-
ficeren en beheersen van de risico’s in verband met de 
strategie en activiteiten van Ordina. Daarnaast informeert 
de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen over de 
effectiviteit van de opzet en werking van de interne risico-
beheersings- en controlesystemen. Het businessplan van 
Ordina bevat per bedrijfsonderdeel, naast een financiële 
begroting, ook concrete businessdoelstellingen die vertaald 
zijn in enkele key performance indicatoren (KPI’s). Deze 
KPI’s meten we het hele jaar consequent op voortgang. 
Daarnaast gebruiken we de OGSM-methode (Objective, 
Goals, Strategies en Measures) om onze doelen en ambities 
concreet en meetbaar te vertalen naar acties en de 
voortgang te bewaken.

Processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 
functiescheidingen, beleid en richtlijnen (waaronder een 
gedragscode en een meldregeling), administratieve eisen 
en controls zijn vastgelegd. We doen dit op heldere en 
toegankelijke wijze volgens de Ordina-manier van werken 
en in combinatie met ons Risk Control Framework. Het 
management van ons bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk 
voor de correcte toepassing van de processen en systemen. 
We hechten veel belang aan onze interne beheersing, 
die we continu beoordelen en verder professionaliseren. 
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Onze interne governance is opgebouwd uit de volgende 
elementen:

De afdeling Business Control van Ordina ondersteunt de 
Raad van Bestuur bij de toepassing en verdere ontwikkeling 
en professionalisering van het managementsysteem als 
hulpmiddel voor risicobeheersing. De afdeling Business 
Assurance bewaakt voor de gehele organisatie de 
samenhang van het managementsysteem in relatie tot de 
doelstellingen. Ons managementsysteem is een geïnte-
greerd systeem, waarin de eisen voor kwaliteit (ISO 9001), 
bedrijfsvoering (AO), milieu (ISO 14001), duurzaamheid en 
mvo (ISO 26000) en informatiebeveiliging (ISO 27001) uit 
internationale normen en wet- en regelgeving zijn vormge-
geven. Hiervoor worden we extern beoordeeld door een 
onafhankelijke certificerende instelling. 

De financiële administratie voeren we in SAP. Dit is ons 
primaire systeem voor de administratie en de bedrijfs-
voering. Het verder optimaliseren en concretiseren van de 
operationele besturing lag ook in 2022 op schema.

Rapportagecyclus

Het management en de businesscontrollers van de verschil-
lende bedrijfsonderdelen rapporteren maandelijks schrif-
telijk. Ze melden de voortgang van de realisatie van hun 
businessplan, de daaruit voortvloeiende KPI’s en de finan-
ciële performance en samenhangende risico’s aan de Raad 
van Bestuur. Maandelijks zijn er reviews aan de hand van de 
rapportage. In de reviews komen onder meer de volgende 
onderwerpen aan de orde:

• de in eerdere reviews afgesproken acties;
• de relevante commerciële ontwikkelingen;
• belangrijke klantontwikkelingen;
• de financiële resultaten van de afgesloten maand en de 

geactualiseerde forecasts;
• de voortgang op de geïdentificeerde risico’s;
• het behoud en de werving van medewerkers;
• de voortgang en risico’s in de uitvoering van belangrijke 

contracten.

Als onderdeel van deze cyclus worden welzijn en diversiteit 
elk kwartaal meegenomen in de review. 

Risicomanagement ten aanzien van duurzaamheid 
De impact van duurzaamheidsrisico’s op onze bedrijfs-
voering schatten we op dit moment nog als laag in. Onze 
bedrijfsvoering wordt niet getypeerd als een bedrijf waarop 
aanvullende richtlijnen van toepassing zijn, zoals beschreven 
door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). Bij de beoordeling van deze risico’s hebben we wel de 
duurzaamheidsrisico’s, zoals beschreven door TCFD (transitie-
risico’s en fysieke risico’s) meegenomen. Als dienstverlener 
zijn de transitierisico’s, in combinatie met de maatregelen die 
we nemen, niet significant. Ten aanzien van de beschreven 
onderwerpen zien we eerder kansen vanuit ons vakgebied 
dan risico’s voor onze eigen bedrijfsvoering. Van de fysieke 
chronische risico’s is voor Ordina de stijging van de zeespiegel 
door de geografische ligging van Nederland nog het meest 
van toepassing. De kans dat dit gevolgen heeft voor Ordina 
achten we vooralsnog zeer laag. 

We hebben een aantal risico’s geïdentificeerd op het gebied 
van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (ESG). We hebben deze risico’s ook beoordeeld op 
hun mogelijke impact op onze strategische pijlers (zie tabel 
op pagina 57). Deze risico’s vallen buiten de kaders van de 
heatmap. Hieronder beschrijven we de risico’s, en ook de 
bijbehorende ontwikkelingen van afgelopen jaar en de maatre-
gelen die we hebben genomen om deze risico’s te mitigeren.

Interne governance 

Strategie Thema’s Ondersteund door

Onze cultuur & waarde • We discover, we connect, we accelerate • Ordina DNA
• Risk appetite • Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid
• Diversiteit en inclusiviteit • Gedragscode, meldregeling en leverancierscode
• ESG • Informatiebeveiligingsbeleid

Onze beheersing • Strategie en doelstellingen • Beleid op diverse thema’s
• Heldere taken en verantwoordelijkheden • Risicobeheersings- en controlesystemen
• Helder proces voor omgaan met incidenten • Organisatiestructuur en overlegstructuren
• Periodieke herijking van risico’s • Managementsysteem en audits
• Aandacht voor privacy en security • Doelstellingen, doelen, strategieën en maatregelen
• Verwerving en uitvoering van opdrachten • Rapportages en analyses en forecasts

Onze transparantie • Klanten • Jaarverslag
• Investeerders • Halfjaarverslagen en kwartaalijkse trading updates
• Belastingautoriteiten • Transparantiebenchmark
• Toezichthouders • Beleid inzake belastingen
• Medewerkers • Certificeringen en accountantsverklaringen

• Interne communicatie
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Onvoldoende diversiteit in teams 
Onvoldoende diversiteit, waaronder de man-vrouw-
verhouding, zorgt voor minder effectieve teams.

Ontwikkeling: Ordina heeft zich gecommitteerd aan de 
doelstelling dat 30% van de werknemers per 2030 vrouw 
is. Het aantal vrouwen in de IT-sector is laag ten opzichte 
van andere sectoren. Het risico beweegt mee met het risico 
van krapte op de arbeidsmarkt, waarbij diversiteit ook een 
belangrijk thema aan het worden is bij onze concurrenten op 
de arbeidsmarkt.

Maatregel: Door het voeren van specifieke arbeidsmarkt-
campagnes werven we een diverse mix van medewerkers. 
We hebben continu aandacht voor het vergroten van 
diversiteit en inclusie. In 2022 hebben we het evenement 
Women@Ordina georganiseerd en samengewerkt met 
Stichting Talent naar de Top om de diversiteit binnen Ordina 
te vergroten. Diversiteit en inclusie meten we ook met onze 
Pulse-meting. Bovendien volgen diverse selectiecommissies 
en wervingsmanagers een e-learning over onbewuste 
vooroordelen en gebruiken we een methodiek die ervoor 
zorgt dat we een diverse teamsamenstelling hebben bij onze 
klantprojecten. Binnen Ordina spelen verschillende commu-
nities – zowel formele als informele – een belangrijke rol 
in het bevorderen van diversiteit en inclu-sie in de hele 
organisatie. Een van deze communities is blijven werken 
aan bewustwording over neurodiversiteit en Ordina heeft 
inmiddels de samenwerking gezocht met externe coaches 
om ervoor te zorgen dat neurodiversiteit binnen het bedrijf 
wordt begrepen en gerespecteerd.

Snelle ontwikkelingen in technology 
Snelle ontwikkelingen in technologie kunnen ervoor zorgen 
dat onze medewerkers niet duurzaam inzetbaar zijn en dat 
klanten mogelijk niet de beste oplossing voor hun probleem 
krijgen. Het is daarom essentieel dat onze mensen de 
ontwikkelingen binnen hun vakgebied bijhouden en dat zij 
onderscheidende consultancy skills kunnen aanbieden.

Ontwikkeling: We hebben een hybride aanpak gekozen 
voor onze trainingen. De meeste trainingen worden digitaal 
gegeven, maar wanneer dit kan en nuttig is, gebeurt dit 
ook fysiek. Het aantal trainingen en de participatiegraad is 
daardoor gestegen ten opzichte van vorig jaar

Maatregel: De Ordina Academy biedt een uitgebreid 
en divers opleidingscurriculum aan onze medewerkers 
aan, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen, zowel 
op vaktechnisch als op persoonlijk vlak. Veel van deze 
trainingen worden in digitale vorm aangeboden. Deelname 
hieraan wordt sterk gestimuleerd. Zie hiervoor ook de partici-
patiegraad in het hoofdstuk Strategie 2026.

CO2 uitstoot en energieverbruik 
CO2-uitstoot en energieverbruik zijn minder duurzaam dan 
gewenst.

Ontwikkeling: In 2022 hebben onze medewerkers minder 
thuisgewerkt, met een hogere uitstoot dan vorig jaar als 
resultaat. Ordina heeft met haar klanten geschakeld over de 
balans tussen thuiswerken en aanwezigheid bij onze klanten. 
De mate waarin een goede balans haalbaar is, wisselt echter 
wel van klant tot klant

Maatregel: De CO2-uitstoot van Ordina is voor het 
grootste deel afkomstig van de reisbewegingen van onze 
medewerkers. Ordina heeft daarom vanaf 2020 een nieuw 

Risico-overzicht - ESG-risico’s 

Impact van risico op strategische pijlers
Duurzaamonder-
scheidend profiel 

Betrokken 
en gedreven 
medewerkers

Tevreden en loyale 
klanten ESG

ESG 1 Onvoldoende diversiteit in teams Onvoldoende 
diversiteit beperkt 
de effectiviteit van 
de teams 

Betrokkenheid 
medewerkers en 
aantrekkelijkheid op 
arbeidsmarkt onder 
druk door gebrek 
aan diversiteit

Klanten vragen om 
effectieve teams 
en commitment op 
diversiteitsdoelen

Niet voldoen aan maat-
schappelijke maatstaven 
rondom diversiteit. Te weinig 
kansen bieden als werkgever 
aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt

ESG 2 Kennis bij snel wijzigende 
technologische ontwikkelingen 
blijft achter

Ordina blijft achter 
op het gebied 
van innovatieve 
oplossingen 

Duurzame 
inzetbaarheid van 
medewerkers

Klanten krijgen niet 
de beste oplossing 
voor hun probleem

IInvesteringen in opleidingen 
en trainingen nemen toe om 
kennis weer op niveau te 
krijgen

ESG 3 CO2 uitstoot en energieverbruik is 
minder duurzaam dan gewenst

Medewerkers 
zoeken steeds 
meer een bedrijf 
met impact op de 
samenleving

De invulling van op 
afstand werken kan 
van klant tot klant
verschillen 

Measures / offsetting are 
not implemented quickly or 
effectively enough
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leasebeleid om een schoner wagenpark te realiseren. 
Daarnaast zijn we in overleg met onze klanten om samen 
een nieuwe optimale werkwijze te bepalen, passend bij de 
lessen die we door pandemie hebben geleerd. In Pelt (België) 
hebben we een perceel grond aangeschaft voor de aanplant 
van een nieuw bos ter compensatie van onze CO2-uitstoot en 
hebben we de eerste 10.000 bomen geplant van het Ordina 
bos ter compensatie van onze Co2-uitstoot.. Bovendien 
hebben we besloten om ons bedrijfswagenpark in Nederland 
en België volledig elektrisch te maken. Vanaf 2023 bestellen 
we alleen nog elektrische voertuigen in Nederland, in lijn met 
onze strategische ESG-pijler.

Risicomanagement bij opdrachten

Een effectieve beheersing van opdrachten begint al bij een 
kritische beoordeling van kansen en potentiële nadelen in het 
commerciële proces. Daarnaast beoordelen we de verplichte 
betrokkenheid van het management op het juiste niveau, 
afhankelijk van de omvang en het risico van een potentiële 
opdracht. Hiervoor hebben we de Deal Review Systematiek 
(DRS) geïmplementeerd. Zo wegen we in de verschillende 
fasen van een aanbesteding goed af of het verstandig is om 
al dan niet te bieden op een project. 

Belangrijk aandachtspunt binnen de DRS is de beoordeling 
van risico’s en de beheersmaatregelen die we willen nemen 
om deze potentiële nadelen te beperken. Uiteraard worden 
bij het aangaan van projecten en beheeropdrachten risico’s 
geaccepteerd. Deze moeten echter te beheersen en te 
overzien zijn. Bepalende factoren zijn een combinatie van 
trackrecord, ervaring, strak management en contractuele 
afspraken met de klant, inclusief een realistische verdeling 
van aansprakelijkheid. De afdeling Business Assurance 
houdt toezicht op de consequente toepassing van de DRS.

Uitvoering van opdrachten
We hebben voor het leveren van high performance teams 

een eigen aanpak en tooling ontwikkeld (zie pagina xx). 
Tevens beschikken we over een aanpak geïnspireerd op de 
Prince2-methode voor de beheersing van projecten. Voor 
opdrachten met een beheercomponent is een uitgebreide 
aanpak beschikbaar, voorzien van een ISAE 3402-verklaring. 
Gedegen beheersing van opdrachten is voor ons een belang-
rijke voorwaarde voor het realiseren van onze doelstellingen. 
We willen klanten helpen hun doelen te bereiken. Dit doen 
we door de focus op die doelen te blijven richten en door 
te zorgen dat onze dienstverlening daarbij blijft aansluiten. 
De voortgang van de belangrijkste opdrachten is één van 
de onderwerpen in de maandelijkse reviewgesprekken van 
de bedrijfsonderdelen. Dat geldt ook voor de belangrijkste 
uitkomsten van de bevindingen van de interne auditfunctie.

Informatiebeveiliging en privacy 
Ordina gelooft in een betrouwbare dienstverlening aan haar 
klanten. Daarom hebben we een reeks maatregelen op het 
gebied van informatiebeveiliging geïmplementeerd. 

We zijn constant op zoek naar manieren om deze maatre-
gelen uit te breiden, bijvoorbeeld met klantspecifieke eisen 
en verzoeken. Informatiebeveiliging, business continuity 
management en privacy vormen integraal onderdeel van 
onze eigen bedrijfsvoering, maar ook van de dienstverlening 
aan onze klanten. Voor het nemen van klantspecifieke 
maatregelen kijkt Ordina samen met de klant naar de risico’s. 
Hierbij spelen de aard van de informatie en de eisen ten 
aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 
een grote rol.

De onderwerpen privacy en security staan hoog op de 
agenda, gezien het belang van de privacywetgeving en de 
toename van dreigingen en risico’s in digitale omgevingen. 
Onze focus ligt hiervoor bij onderwerpen die een directe 
relatie hebben met:
• continuïteit van onze dienstverlening en onze interne 

bedrijfskritische IT-systemen;

• kwaliteit van onze geleverde diensten aan klanten, en onze 
omgang met vertrouwelijke en persoonsgegevens van 
medewerkers en klanten;

• onze omgang met vertrouwelijke en persoonsgegevens 
van medewerkers en klanten;

• onze reputatie in geval van negatieve publiciteit  
naar aanleiding van bijvoorbeeld een datalek of een 
ransomware-aanval of het niet voldoen aan contractuele 
afspraken met betrekking tot informatiebeveiliging.

Voor de uitvoering van ons beveiligingsbeleid heeft Ordina 
een ondersteunende organisatie voor security opgericht. 
Doel hiervan is:
• continu inzicht te hebben in de actuele staat van risico’s 

op het gebied van informatiebeveiliging binnen zowel 
de interne organisatie als de dienstverlening naar onze 
klanten;

• passende preventieve processen te continueren of bij te 
stellen; 

• detectieve maatregelen in te regelen om snel een dreiging 
of risico te signaleren;

• incident response goed in te regelen om snel te kunnen 
handelen en bedrijfsonderbrekingen tot een minimum te 
beperken;

• herstelprocessen en -procedures uit te voeren en te 
onderhouden om te zorgen voor een tijdig herstel van 
systemen die zijn getroffen door cybersecurity-incidenten.

Elk kwartaal wordt aan de Raad van Bestuur en de audit-
comissie van de Raad van Commissarissen gerapporteerd 
over de stand van zaken. Daarnaast bevorderen we op 
verschillende manieren de awareness op het gebied van 
privacy en informatiebeveiliging bij onze medewerkers. Onze 
interne functionaris Gegevensbescherming (Privacy Officer) 
bewaakt actief de naleving van de Europese privacywet-
geving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
AVG). 
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Certificering 
Naast de eerder genoemde risicobeheersings- en controle-
systemen beschikken we over verschillende certificeringen 
die extern worden getoetst en over interne richtlijnen met 
operationele controles die toezien op naleving ervan. Een 
overzicht van dit onderwerp is te vinden in Annex I.

Risicomanagement bij belastingen 

We geloven dat een verantwoorde houding met betrekking 
tot belastingen een essentieel deel uitmaakt van goed 
burgerschap. Ons beleid ten aanzien van belastingen draagt 
bij aan onze ambitie om een betrouwbare en stabiele organi-
satie te zijn en om zowel onze korte- als langetermijnver-
plichtingen na te komen. We zijn van mening dat belastingen 
moeten worden afgedragen op basis van het ‘fair share’-
principe. Het resultaat van het beleid ten aanzien van belas-
tingen is dat we als lid van de samenleving onze ‘fair share’ 
bijdragen. Ons beleid inzake belastingen is van toepassing 
op alle groepsmaatschappijen binnen Ordina.

De fiscale functie op groepsniveau (Group Tax) heeft een 
centrale rol binnen Ordina en speelt daarom een belangrijke 
rol bij de verankering van de fiscale strategie in de dagelijkse 

bedrijfsvoering. Group Tax is verantwoordelijk voor de 
totstandkoming en het onderhoud van de onderdelen binnen 
het Ordina Risk Control Framework die betrekking hebben 
op belastingen. In dit framework zijn de verschillende 
processen, risico’s en beheersmaatregelen vastgelegd waar 
fiscaliteit onderdeel van is. Het voldoen aan fiscale wet- en 
regelgeving wordt beoordeeld als een compliancerisico en 
is onderdeel van het Ordina Risk Control Framework. Als 
onderdeel van ons risicomanagement worden belastingri-
sico’s en belastingposities periodiek besproken met de 
Raad van Bestuur en de auditcommissie van de Raad van 
Commissarissen. 

Group Tax is het centrale aanspreekpunt voor de Belasting-
dienst en voert periodiek en ad hoc overleg met hen. Externe 
belastingadviseurs worden pas geconsulteerd na betrok-
kenheid en/of goedkeuring van Group Tax.

Group Tax wordt geraadpleegd over belangrijke aspecten, 
zoals interne verrekenprijzen, acquisities en interne reorga-
nisaties. Deze raadpleging waarborgt de naleving van de 
fiscale strategie. Ook bespreekt Group Tax fiscale vraag-
stukken regelmatig met de CFO. We gebruiken technolo-
gische oplossingen, zoals data-analyse, om fiscale risico’s te 

Belastingbetalingen 

in duizenden euro’s

2022 2021

Nederland België Luxemburg Totaal Nederland België Luxemburg Totaal

Vennootschapsbelasting  1.591  5.043  440  7.074  1.722  4.879  491  7.091 
Loonbelasting en sociale premies (werkgevers- en 
werknemersdeel)  62.708  31.532  1.638  95.878  57.120  29.105  1.375  87.601 
Omzetbelasting (netto)  37.422  13.828  1.760  53.010  34.561  12.126  1.438  48.125 
Dividendbelasting  1.643  -  -  1.643  2.393  -  -  2.393 
Overige belastingen  139  77  -  217  122  80  -  202 

Totale belastingbetalingen  103.503  50.481  3.838  157.821  95.918  46.189  3.304  145.411 

beheersen. 

Fiscale strategie 
We streven ernaar een maatschappelijk verantwoorde belas-
tingbetaler te zijn op basis van professioneel uitgevoerde 
fiscale verantwoording, transparantie en beheersing. Elke 
actie met betrekking tot het plannen van belastingposities 
is gerelateerd aan de normale bedrijfsvoering en in lijn met 
onze business principles. Onze fiscale strategie is goedge-
keurd en onderschreven door de Raad van Bestuur. De audit-
commissie houdt toezicht op het gevoerde fiscale beleid 
in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code. 
Jaarlijks worden in de auditcommissie het fiscaal beleid en 
fiscale risico’s besproken. In het verlengde van onze fiscale 
strategie hebben we de volgende doelstellingen:
• we handelen naar zowel de letter als de geest van de wet 

in de landen waar we actief zijn;
• onze belastingpositie is consistent met de normale 

bedrijfsvoering en is gebaseerd op de bedrijfsstrategie, de 
business principles en de geografische spreiding van onze 
activiteiten;

• we weigeren deel te nemen aan structuren die gericht zijn 
op belastingontwijking, die winsten toewijzen aan landen 
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met lage belastingtarieven of die gebruikmaken van 
zogenaamde tax havens;

• we leveren geen diensten en/of producten die afnemers in 
staat stellen belastingen te ontwijken of te ontduiken;

• we zorgen voor tijdige betaling van onze 
belastingverplichtingen en communiceren met de 
belastingautoriteiten op basis van wederzijds vertrouwen 
en transparantie. 

We zijn transparant over onze benadering van belastingen 
en onze belastingpositie. Onze belastingpositie wordt 
verantwoord in lijn met toepasselijke nationale en internati-
onale regelgeving. Verrekening van interne dienstverlening 
vindt plaats op basis van het ‘at arm’s length’-principe en 
we voldoen aan alle verplichtingen betreffende transfer-pri-
cing-documentatie. Daarnaast volgen we nieuwe ontwikke-
lingen op het gebied van toepasselijke documentatieverplich-
tingen op de voet. 

Resultaten worden gerealiseerd daar waar Ordina juridisch is 
gevestigd, waardoor belasting is verschuldigd in Nederland, 
België en Luxemburg. Onze belastingafdracht bestaat met 
name uit vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzet-
belasting, loonbelasting en sociale premies. Onderstaand is 
een overzicht vermeld van de door Ordina in de betreffende 
jaren betaalde belastingen verdeeld naar de betreffende 
landen. 

De externe accountant stelt vast dat de belastingpositie die 
wordt gepresenteerd in de jaarrekening een reële weergave 
is. In dit kader is er overleg tussen Ordina en de accountant, 
waarbij relevante transacties en de communicatie met de 
belastingautoriteiten worden besproken.

Relatie met de Nederlandse belastingautoriteiten 
Communicatie met de Belastingdienst vindt plaats op basis 
van wederzijds vertrouwen en transparantie. Periodiek vindt 
overleg plaats met de Belastingdienst, waarbij we belangrijke 
fiscale aspecten en ontwikkelingen bespreken. Over belang-

rijke fiscale aspecten is, indien noodzakelijk, vooroverleg met 
de Belastingdienst. 

We hebben momenteel geen afspraak met de Belasting-
dienst in het kader van het zogenaamde horizontaal toezicht 
(een regeling waarbij bedrijven en de Belastingdienst 
vooraf fiscale afspraken maken op basis van wederzijds 
vertrouwen), maar werken wel op basis van dezelfde 
principes.
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Technologie en de toekomst

Peter Hinssen
Peter Hinssen is een van de meest gevraagde 
thought leaders op het gebied van radicale innovatie, 
leiderschap en de impact van alles wat digitaal is 
op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij doceert 
aan verschillende business schools, en in zijn 
meest recente boek, The Phoenix and the Unicorn, 
onderzoekt hij hoe traditionele bedrijven kunnen 
gedijen in het digitale tijdperk.

We leven momenteel in wat ik The Never Normal noem: een 
wereld waarin seismische schokken voortdurend nieuwe 
ontwikkelingen in gang zetten. Deze altijd aanwezige 
veranderingsdynamiek brengt niet alleen technologische 
uitdagingen met zich mee, maar ook biologische, sociale, 
geopolitieke, ecologische... en ga zo maar door. Toch denk ik 
dat technologie een sterke rol kan spelen bij het aanpakken 
van alle uitdagingen van The Never Normal. Als eeuwige 
optimist denk ik zelfs dat we het volledige potentieel van de 
technologie nog maar net beginnen te begrijpen. 
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Discussies over technologische innovaties hebben vaak een 
dystopische ondertoon, omdat mensen zich zorgen maken 
dat robots onze banen zullen inpikken en andere sombere 
voorspellingen doen. Maar als we kijken naar een sector, zoals 
de gezondheidszorg, zien we een heel ander verhaal. Historisch 
gezien was deze sector een van de traagste met het invoeren 
van digitalisering, maar nu zorgen allerlei technologische 
innovaties, en vooral datawetenschap, ervoor dat de gezond-
heidszorg een volledige transformatie doormaakt, waardoor ze 
betaalbaarder, efficiënter en toegankelijker wordt. 

Ik denk dat wij de laatste generatie zijn die zo weinig over ons 
lichaam weet. Met slimme apparaten kunnen we steeds meer 
gegevens verzamelen en zo de behandelingsresultaten van 
patiënten verbeteren. Technologie kan de patiënt centraal 
plaatsen, waarbij data een volledig gepersonaliseerde zorg 
mogelijk maken.

Dergelijke ontwikkelingen tonen aan dat technologische 
innovatie niet langer voorbehouden is aan de technologie-
sector. We komen nu in een fase waarin technologie in elk 
aspect van elk bedrijf merkbaar wordt; dit biedt enorme 
kansen voor wie ze wil grijpen. Dit geldt niet alleen voor de 
unicorn-bedrijven die de afgelopen decennia zijn ontstaan, 
maar ook voor traditionele bedrijven die de kracht van techno-
logie gebruiken om sterker en innovatiever te worden. Deze 
bedrijven noem ik feniksen, en ik denk dat de komende jaren 
veel voor hen in petto hebben. 

Walmart is een geweldig voorbeeld. Het bedrijf werd door 
velen afgeschreven als een ouderwetse detailhandelaar die 
vast en zeker door Amazon zou worden opgegeten. Maar 
de transformatie is werkelijk spectaculair. Het bedrijf vindt 
zichzelf opnieuw uit als de detailhandelaar van de toekomst 
en combineert in-store ervaringen met e-commerce om 
relevanter te worden voor zijn klanten. 

Digitale transformaties kunnen echter ook slecht worden 
uitgevoerd als bedrijven gewoon een digitaal sausje over 

hun oude analoge processen gieten in de hoop dat dit hen 
zal opschalen. Een dergelijke façade zal uiteindelijk barsten, 
want er is geen onderliggende digitale transformatie, alleen 
een digitale vertaling. Echte digitale transformatie gaat over 
fundamenteel inzicht in de manier waarop het organisme van 
een organisatie zich moet aanpassen - met inbegrip van de 
strategie, structuur, cultuur en processen. Dit betekent dat 
de kern van het business issue moet worden onderkend en 
dat we weten welke systemen fundamenteel moeten worden 
gewijzigd om digitale oplossingen te laten werken.
Hieruit volgt dat het vermogen van een feniks-bedrijf om 
uit zijn as te herrijzen neerkomt op cultuur. In veel bedrijven 
wordt de culturele dimensie weggezet als een verantwoor-
delijkheid van de HR, maar ik denk dat dit kortzichtig is. 
Niemand gaat winnen in The Never Normal door alleen 
IT-afdelingen van een enorm budget te voorzien en slimme 
datawetenschappers aan te nemen. Bedrijven moeten zich 
concentreren op de culturele dimensie - op het koesteren van 
de kwaliteiten waardoor de organisatie kan gedijen in een 
steeds veranderende wereld. 

Wat zijn deze kwaliteiten dan? Voor mij zijn snelheid, 
wendbaarheid, creativiteit, innovatie, netwerken en experi-
menteren essentieel. Samen noem ik ze het VACINE-kader. 
Op de laatste twee - netwerken en experimenteren - wil ik hier 
graag dieper ingaan. 

Met netwerken bedoel ik het besef dat we ons in deze wereld 
niet langer moeten afzonderen, maar aansluiting moeten 
zoeken. In dit tijdperk van netwerken zijn toonaangevende 
bedrijven altijd op zoek naar partnerschappen, platforms en 
ecosystemen. Organisaties moeten zich afvragen hoe ze 
de snelheid en kracht van een netwerk kunnen benutten om 
resultaten te boeken. 

Experimenteren betekent risico’s nemen - zelfs als we falen. 
Dit citaat van Nelson Mandela vind ik prachtig: “Ik verlies 
nooit. Of ik win of ik leer.” Bedrijven hebben veel te winnen 
bij een dergelijke mentaliteit. In The Never Normal bestaat 
er geen rechte weg naar succes; ieder moet zijn eigen weg 
aanleggen. Om een innovatief klimaat te bevorderen, moeten 
we psychologische veiligheid in organisaties inbouwen zodat 
mensen risico’s durven nemen. Voor startende onderne-
mingen is dit natuurlijk gemakkelijker: grote risico’s nemen 
is vaak de enige manier om te slagen. Maar voor traditionele 
bedrijven die een feniks willen worden, is het stimuleren 
van de drang naar experimenteren net zo belangrijk voor 
toekomstig succes. 

In veel opzichten is het concept van de feniks van toepassing 
op Ordina, dat haar eigen culturele transformatie doormaakt 
van IT-leverancier naar digitale business partner. Het bedrijf 
biedt al een essentiële dienst, maar daagt zichzelf uit om te 
experimenteren - en daardoor nog relevanter te worden voor 
zijn klanten in The Never Normal wereld. Hardware, software of 
vaardigheden leveren is immers één ding, maar echte impact 
hebben op de activiteiten van een klant is iets heel anders. 
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Governance
Samenstelling Raad van Bestuur 
 

Jo Maes 

(1968, België) is sinds 1 januari 2017 
lid van de Raad van Bestuur en per 1 
april 2017 CEO. Op 30 juni 2020 is hij 
herbenoemd voor een periode van vier 
jaar. In zijn rol als CEO is hij verantwoor-
delijk voor de algemene gang van zaken, 
marketing, HR, duurzaamheid, commer-
ciële zaken en portfolio, en business 
development. Sinds 4 juli 2022 is hij ook 
onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder 
van de Vlaamse Radio- en Televisieom-
roeporganisatie (VRT). 
Het huidige managementcontract met 
Jo Maes loopt af aan het einde van de 
AVA die zal plaatsvinden in april 2024. 
Daarna is hij herbenoembaar voor een 
nieuwe termijn van vier jaar. Ultimo 
2022 bezat Jo Maes 332.783 gewone 
aandelen in het kapitaal van Ordina N.V. 

Joyce van Donk-Van 
Wijnen 

(1984, Nederland) is sinds 1 januari 2021 
CFO en sinds 8 april 2021 tevens lid van 
de Raad van Bestuur. In haar rol als CFO 
is zij verantwoordelijk voor de algemene 
gang van zaken, finance & control,  
informatiemanagement en security, 
group legal & compliance, business 
assurance & quality, internal audit, 
mergers & acquisitions en investor 
relations.
Het huidige managementcontract 
met Joyce van Donk-van Wijnen loopt 
af aan het einde van de AVA die zal 
plaatsvinden in april 2025. Daarna is zij 
herbenoembaar voor een nieuwe termijn 
van vier jaar. Ultimo 2022 bezat Joyce 
van Donk-Van Wijnen 19.925 gewone 
aandelen in het kapitaal van Ordina N.V.
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Johan van Hall, Voorzitter (1960, 
Nederland)
• Voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Ordina per 
1 januari 2019;

• Herbenoemd op 7 april 2022 
voor een periode eindigend in 
2024. 

Nevenfuncties
• Vicevoorzitter van de Raad 

van Commissarissen van de 
Rabobank;

• Senior advisor bij Boston 
Consulting Group.

Eerdere functies
• Vicevoorzitter van de Raad van 

Bestuur, Chief Innovation & 
Technology Officer en lid van 
de Raad van Bestuur van ABN 
AMRO.

Ultimo 2022 bezat Johan van Hall 
geen aandelen in het kapitaal van 
Ordina N.V.

Caroline Princen, vicevoorzitter 
(1966, Nederland) 
• Sinds april 2018 verbonden als 

commissaris aan Ordina; 
• Herbenoemd op 7 april 2022 

voor een periode eindigend in 
2026; 

• Vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen sinds 1 januari 
2019.

Nevenfuncties
• CEO van de Nuts Groep;
• Voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van het UMC 
Utrecht; 

• Voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Perspectief. 

Eerdere functies
• Lid van de Raad van Bestuur van 

ABN AMRO;
• Lid van de Raad van Commis-

sarissen van Royal Flora Holland. 
Utimo 2022 bezat Caroline Princen 
geen aandelen in het kapitaal van 
Ordina N.V.

Dennis de Breij 
(1971, Nederland)
• Per 8 april 2021 benoemd 

als lid van de Raad van 
Commissarissen van Ordina;

• Periode eindigend in 2025. 
Nevenfuncties
• Interim Director Corporate 

Development bij NVM Holding, 
en Restaurant Group Topholding 
B.V; 

• Niet-uitvoerend bestuurder 
bij: Aqua Aero, GoSpooky en 
Phycom; 

• Aangesteld als tijdelijk 
bestuurder/commissaris door 
de Ondernemingskamer. 

Eerdere functies
• Oprichter en partner van deBreij; 
• Advocaat bij De Brauw 

Blackstone Westbroek en CMS 
Derks. 

Ultimo 2022 bezat Dennis de Breij 
geen aandelen in het kapitaal van 
Ordina N.V.

Thessa Menssen  
(1967, Nederland) 
• Benoemd als lid van de Raad 

van Commissarissen van Ordina 
op 30 juni 2020;

• Periode eindigend in 2024. 
Nevenfuncties
• Lid van de Raad van 

Commissarissen van: Alliander, 
Stichting Topvrouw van het Jaar, 
het Scheepvaartmuseum en het 
Kröller Müller Museum. 

Eerdere functies
• CFO en lid van de Raad van 

Bestuur BAM Groep;
• Verschillende functies bij 

Unilever;
• CFO/COO van het Havenbedrijf 

Rotterdam. 
Ultimo 2022 bezat Thessa 
Menssen geen aandelen in het 
kapitaal van Ordina N.V.

Bjorn Van Reet 
(1977, België) 
• Per 8 april 2021 benoemd 

als lid van de Raad van 
Commissarissen van Ordina;

• Periode eindigend in 2025. 
Nevenfuncties
• Chief Information Officer (CIO) 

van Kinepolis Group. 
Eerdere functies
• CIO en bestuurslid bij Adecco 

Group Belgium;
• Managing Director bij Modis. 
Ultimo 2022 bezat Bjorn van Reet 
geen aandelen in het kapitaal van 
Ordina N.V. 
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Geen enkel lid van de Raad van Commissarissen vervult 
meer dan vijf commissariaten (waaronder niet-uitvoerend 
bestuurder in een one-tier board) van rechtspersonen 
(waaronder Ordina), zoals bedoeld in het reglement van de 
Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is 
niet op de hoogte van enige vorm van belangenverstrengeling 
tussen Ordina en leden van de Raad van Bestuur of de Raad 
van Commissarissen, noch van transacties tussen Ordina en 
natuurlijke personen of rechtspersonen die ten minste 10% 
van de aandelen in het kapitaal van Ordina houden.

Corporate governance 

Ordina is opgericht en gevestigd in Nederland en is een 
structuurvennootschap, bestaande uit een Raad van Bestuur 

Ordina-strategie 2026 geformuleerd. Ordina integreert 
Environmental, Social and Governance (ESG) in haar bedrijfs-
voering om op lange termijn financiële, sociale en ecolo-
gische waarde te creëren, zoals uitgelegd in het hoofdstuk 
ESG op pagina 41. 

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert 
jaarlijks, bijgestaan door de interne accountant, een syste-
matische beoordeling uit van de opzet en effectiviteit ervan. 
De Raad van Bestuur bespreekt de effectiviteit van deze 
systemen met de auditcommissie en rapporteert hierover 
aan de Raad van Commissarissen. 

Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur vindt 
plaats door de Raad van Commissarissen. Ook ontslag 
van een lid van de Raad van Bestuur vindt plaats door de 
Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 
informeert de Algemene Vergadering over een voorgenomen 
benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur. 
Leden van de Raad van Bestuur worden voor een periode 
van maximaal vier jaar benoemd. Zij kunnen onbeperkt 
voor aanvullende perioden worden herbenoemd. De indivi-
duele beloning van de leden van de Raad van Bestuur wordt 
vastgesteld door de Raad van Commissarissen binnen het 
kader van het door de Algemene Vergadering vastgestelde 
beloningsbeleid.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid 
van de Raad van Bestuur, alsmede op de algemene gang 
van zaken bij Ordina. Daarnaast ondersteunt de Raad van 
Commissarissen de Raad van Bestuur middels een advise-
rende rol. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissa-
rissen laten zich in hun handelen leiden door het belang van 
Ordina. Daarnaast richt de Raad van Commissarissen zich 
op de effectiviteit van interne risicobeheersings- en controle-
systemen en de integriteit en kwaliteit van de financiële 
verslaggeving van Ordina. 

Samenstelling:

Johan van Hall Caroline Princen Dennis de Breij Thessa Menssen Bjorn Van Reet

Geboortejaar 1960 1966 1971 1967 1977
Geslacht Man Vrouw Man Vrouw Man
Nationaliteit Nederland Nederland Nederland Nederland België
Jaar van laatste benoeming 2022 2022 2021 2020 2021
Einde huidige periode 2024 2026 2025 2024 2025
Onafhankelijk Ja Ja Ja Ja Ja
Lidmaatschap van commissies* RNH RNH AC AC RNH
Kennis en ervaring:
Management ü ü ü ü -
IT-sector ü - - ü ü

Financiële expertise ü ü ü ü -
Human resources ü ü - - ü

Strategie ü ü ü ü ü

M&A ü ü ü ü ü

Marketing & Communicatie - ü ü ü ü

Environment, Social & Governance ü ü ü ü ü

* AC = auditcommissie en RNH = commissie voor remuneratie, nominatie en HR

en een Raad van Commissarissen. De corporate governan-
ce-structuur van Ordina is gebaseerd op de Nederlandse wet, 
statuten, relevante regelgeving en intern beleid. De interne 
beleidslijnen en richtsnoeren zijn vastgesteld op basis van de 
Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (de ‘Code’). 
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance 
bij Ordina. Periodiek evalueren zij de corporate governan-
ce-structuur van Ordina en gerelateerde beleidslijnen. 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de besturing 
en continuïteit van Ordina. De Raad van Bestuur heeft 
in overeenstemming met de Code een visie op langeter-
mijnwaardecreatie ontwikkeld en in lijn met deze visie en 
in samenspraak met de Raad van Commissarissen de 
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De leden van de Raad van Commissarissen worden 
benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht 
van de Stichting Prioriteit Ordina Groep, die houder is van 
het door de vennootschap uitgegeven prioriteitsaandeel. De 
voordracht wordt gedaan op basis van de door de Raad van 
Commissarissen opgestelde profielschets en houdt tevens 
rekening met het diversiteitsbeleid van Ordina. De Raad 
van Commissarissen beoordeelt periodiek zijn profiel en 
bespreekt materiële wijzigingen in het profiel in de Algemene 
Vergadering en met de ondernemingsraad. De Algemene 
Vergadering kan de Raad van Commissarissen in zijn geheel 
ontslaan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen die ten minste een derde van het geplaatste 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen. In navolging van 
de Code kunnen leden van de Raad van Commissarissen 
worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaar 
en vervolgens worden herbenoemd voor een nieuwe periode 
van vier jaar. Na twee termijnen van vier jaar kan een lid van 
de Raad van Commissarissen worden herbenoemd voor een 
nieuwe periode van twee jaar, die vervolgens met nog eens 
twee jaar kan worden verlengd. De maximale ambtstermijn 
van een lid van de Raad van Commissarissen bedraagt dus 
twaalf jaar. Nadere informatie over benoeming en ontslag 
van leden van de Raad van Commissarissen is te vinden in 
de statuten van Ordina. De Raad van Commissarissen heeft 
twee commissies: een auditcommissie en een commissie 
voor remuneratie, nominatie en HR. De statuten van Ordina, 
het rooster van aftreden en de profielschets van de Raad 
van Commissarissen, en het reglement van de Raad van 
Commissarissen en zijn commissies zijn te vinden op de 
website van Ordina.

Diversiteit 
Het diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen is in lijn 
met het diversiteitsbeleid van de groep, dat gericht is op 
het handhaven van een inclusieve cultuur. De Raad van 
Commissarissen erkent dat diversiteit zorgt voor een grotere 
verscheidenheid aan perspectieven, innovatie ondersteunt 

en bijdraagt  aan betere besluitvorming. Aspecten van diver-
siteit die voor Ordina als relevant zijn aangemerkt, zijn onder 
meer opleidings- en beroepservaring, geslacht, leeftijd en 
nationaliteit. 

Bij de vervulling van een nieuwe functie in de Raad van 
Bestuur of de Raad van Commissarissen houdt de Raad van 
Commissarissen rekening met de kennis en ervaring, leeftijd 
en nationaliteit van een aspirant-lid. Het hoofdstuk Samen-
stelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen  
(op pagina’s  64 en 65) geeft een overzicht van deze aspecten 
van diversiteit binnen Raad van Commissarissen. In het 
verslag van de Raad van Commissarissen (op pagina 81) 
en het hoofdstuk over ‘Genderdiversiteit in in leidinggevende 
top- en subtopposities’ op pagina 46 is een toelichting 
opgenomen over de voortgang van Ordina op het gebied van 
gender diversiteit.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt de 
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
gehouden. Oproeping, agenda en te behandelen documen-
tatie voor aandeelhoudersvergaderingen worden conform 
de wettelijke en statutaire bepalingen dienaangaande tijdig 
gepubliceerd en op de website van Ordina geplaatst. Op 
de agenda van aandeelhoudersvergaderingen zal worden 
vermeld welke agendapunten ter bespreking en welke ter 
stemming zijn. De vennootschap nodigt aandeelhouders uit 
om voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen, die 
vervolgens in de vergadering kunnen worden beantwoord. 

De gewone aandelen van Ordina zijn genoteerd aan Euronext 
te Amsterdam. Er zijn geen met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en de 
vennootschap kent geen stemrechtbeperkende bepalingen. 
Op grond van de statuten bestaat de mogelijkheid om 
preferente aandelen uit te geven. Stichting Prioriteit Ordina 
Groep is houder van het prioriteitsaandeel. Het geplaatste 
aandelenkapitaal van Ordina bedraagt EUR 9.001.580,00 

en bestaat uit 90.015.795 gewone aandelen van nominaal 
EUR 0,10 en één prioriteitsaandeel van nominaal EUR 0,50. 
Elk aandeel met een nominale waarde van EUR 0,10 geeft 
recht op het uitbrengen van één stem. Het prioriteitsaandeel 
met een nominale waarde van EUR 0,50 geeft recht op vijf 
stemmen.

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden 
gehouden zo vaak als de Raad van Bestuur of de Raad van 
Commissarissen dit nodig achten. Daarnaast zijn de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen in beginsel 
verplicht een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen 
op verzoek van een of meer aandeelhouders die ten minste 
10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoor-
digen. Aandeelhouders die voldoen aan de criteria van artikel 
2:114a, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben het recht 
een onderwerp op de agenda van een aandeelhoudersver-
gadering te plaatsen. De belangrijkste bevoegdheden van de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn als volgt:
• Benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen 

op voordracht van Stichting Prioriteit Ordina Groep en 
goedkeuring van het bezoldigingsbeleid;

• Vaststellen van de jaarrekening en dechargeren van de 
Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en van de Raad 
van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in het 
afgelopen jaar;

• Besluiten tot wijziging van de statuten van de 
vennootschap of ontbinding van de vennootschap op 
voorstel van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van 
de Raad van Commissarissen en Stichting Prioriteit Ordina 
Groep;

• Uitgeven van aandelen indien en voor zover de Raad 
van Bestuur niet is aangewezen als bevoegd orgaan 
om aandelen uit te geven. Een besluit van de AVA om 
aandelen uit te geven of een ander vennootschapsorgaan 
aan te wijzen kan alleen worden aangenomen op voorstel 
van de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring 
van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur 
is voor een periode van achttien maanden aangewezen 
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als bevoegd orgaan om met goedkeuring van de Raad 
van Commissarissen te besluiten tot uitgifte van 
aandelen tot een maximum van 5% van het geplaatste 
aandelenkapitaal met ingang van 7 april 2022. De Raad 
van Bestuur is ook aangewezen als het bevoegde orgaan 
dat, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, 
kan besluiten om het voorkeursrecht bij de uitgifte van 
aandelen te beperken of uit te sluiten;

• Machtigen van de Raad van Bestuur om aandelen in te 
kopen en in te trekken. De Raad van Bestuur is voor een 
periode van achttien maanden gemachtigd om met ingang 
van 7 april 2022 aandelen terug te kopen voor maximaal 
10% van het geplaatste aandelenkapitaal (en binnen de 
bandbreedte zoals beschreven in de machtiging);

• Goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur 
die een belangrijke verandering van de identiteit of het 
karakter van de vennootschap of de onderneming met 
zich meebrengen.

Nederlandse Corporate Governance Code
Ordina onderschrijft alle best practices van de Code en 
past deze in alle relevante gevallen toe, waarbij we met 
betrekking tot best practice bepaling 4.2.3. opmerken dat 
individuele presentaties aan beleggers niet gelijktijdig voor 
een breed publiek zijn te volgen via webcasting, telefoon of 
anderszins. Bij individuele presentaties maakt Ordina gebruik 
van algemene presentaties, die beschikbaar zijn of worden 
gesteld op de website van Ordina. Een aantal principes en 
best practices uit de Code is niet van toepassing op Ordina, 
onder meer vanwege de wettelijk bepaalde structuur van de 
vennootschap. Het ‘pas toe of leg uit’-overzicht van Ordina 
met betrekking tot de Code is te vinden op de website van 
Ordina en moet worden gelezen in samenhang met dit deel 
van het jaarverslag en wordt geacht bij verwijzing hierin te 
zijn opgenomen.. 

Stichting Prioriteit Ordina Groep en beschermende 
maatregelen
Stichting Prioriteit Ordina Groep is de houder van het 

prioriteitsaandeel dat de vennootschap heeft uitgegeven. 
De stichting heeft het recht om (i) alle leden van de Raad 
van Commissarissen voor te dragen voor benoeming door 
de AVA en (ii) alle voorgestelde wijzigingen van de statuten 
van Ordina goed te keuren. Stichting Prioriteit Ordina Groep 
opereert onafhankelijk van Ordina en heeft volgens haar 
statuten als doel om de continuïteit te waarborgen en de 
belangen te behartigen van Ordina, de branche waarin 
Ordina werkzaam is en alle daarbij betrokkenen partijen.

Stichting Prioriteit Ordina Groep heeft te kennen gegeven 
alleen in uitzonderlijke gevallen van haar rechten gebruik te 
willen maken. Voorbeelden hiervan zijn gevallen waarin de 
Raad van Bestuur van de Stichting Prioriteit Ordina Groep 
van mening is dat de continuïteit van Ordina en/of het beleid 
op het spel staat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
een ongevraagd bod op de gewone aandelen van Ordina 
is aangekondigd of uitgebracht, of wanneer een redelijke 
verwachting bestaat dat een dergelijk bod zal worden 
gedaan, zonder voldoende voorafgaand overleg met Ordina. 
Van een zodanige situatie kan ook sprake zijn wanneer één 
aandeelhouder, of meerdere aandeelhouders die in overleg 
handelen, een aanzienlijk percentage van het uitstaande 
aandelenkapitaal houden zonder een bod te doen. Een 
ander voorbeeld is de situatie waarin één aandeelhouder, 
of meerdere aandeelhouders die in overleg handelen, naar 
het oordeel van de Raad van Bestuur van Stichting Prioriteit 
Ordina Groep hun stemrecht uitoefenen op een wijze die 
materieel in strijd is met de belangen van Ordina. In derge-
lijke of andere omstandigheden waarin de continuïteit en/of 
het beleid van de vennootschap op het spel staan, behoudt 
de Raad van Bestuur van Stichting Prioriteit Ordina Groep 
zich het recht voor om actief gebruik te maken van zijn recht 
om leden van de Raad van Commissarissen ter benoeming 
voor te dragen en om voorstellen tot wijziging van de 
statuten goed te keuren.

Ordina is ook wettelijk onderworpen aan het volledige 
structuurregime. Op grond van het structuurregime is Ordina 

verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen die uit 
minimaal drie leden bestaat. Naast zijn reguliere taken en 
bevoegdheden is de Raad van Commissarissen van een 
grote vennootschap bevoegd om de leden van de raad van 
bestuur te benoemen en te ontslaan. Voorts heeft de onder-
nemingsraad een bijzonder recht om aanbevelingen te doen 
voor een derde van het totale aantal leden van de Raad van 
Commissarissen.

Na vaststelling van de AVA op 7 april 2022 is de Raad 
van Bestuur gerechtigd om gedurende achttien maanden 
aandelen uit te geven tot in totaal 5% van het op die datum 
uitstaande aandelenkapitaal van Ordina. Verder kan de Raad 
van Bestuur onder bepaalde omstandigheden een wettelijke 
bedenktijd inroepen overeenkomstig artikel 2:114b van het 
Burgerlijk Wetboek, of een responstijd overeenkomstig de 
Nederlandse Corporate Governance Code. 

Business principles, cultuur en waarden

Gedragscode
We willen een eerlijk en betrouwbaar bedrijf zijn. Integer 
gedrag ligt aan de basis van elke relatie en ieder contact; 
het leidt tot vertrouwen. Het bepaalt ons succes. Gebrek 
aan integriteit kan de continuïteit van onze activiteiten 
ondermijnen. Onze kernwaarden ‘We discover, We connect, 
We accelerate’ zijn de drijfveren voor de uitvoering van de 
strategie van Ordina richting 2026.

De kernwaarden van Ordina, evenals de gedragscode 
en de meldregeling, worden binnen de organisatie actief 
gecommuniceerd en geven richting aan de manier waarop 
zowel het management als de medewerkers handelen 
en zich gedragen. Nieuwe medewerkers volgen een korte 
workshop waarin alle aspecten van de gedragscode aan 
bod komen in onderwerpen zoals: het voorkomen van 
fraude, omkoping, corruptie en belangenverstrengeling, de 
juiste houding ten opzichte van geschenken en gastvrijheid, 
eerlijke mededinging, informatiebeveiliging en de omgang 
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met vertrouwelijke informatie. Medewerkers kunnen contact 
opnemen met een legal businesspartner of de Compliance 
Officer voor vragen of advies over juridische en/of ethische 
dilemma’s. 

Ordina zet zich in voor de eerbiediging van mensenrechten, 
zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, en ondersteunt de 
principes zoals vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor Multi-
nationale Ondernemingen en de principes van het Global 
Compact van de VN. Daarnaast vindt Ordina het belangrijk 
om stabiele en eerlijke relaties met haar zakenpartners te 
onderhouden. Ordina verwacht dan ook van haar zaken-
partners dat zij integer en eerlijk handelen en zich houden 
aan wet- en regelgeving, waaronder de eerder genoemde 
OESO-richtlijnen, mensenrechtenverklaring en beginselen 
van het VN Global Compact. Om dit te waarborgen heeft 
Ordina een leverancierscode opgesteld, waaraan alle leveran-
ciers zich moeten houden. De verplichting tot naleving is 
onderdeel van onze contracten en inkoopvoorwaarden. De 
leverancierscode omvat onderwerpen als mensenrechten en 
anti-omkoping. De leverancierscode, de gedragscode en de 
meldregeling zijn te vinden op de website van Ordina.

Incidentmeldingen 
In 2022 besteedde Ordina extra aandacht aan de bewust-
wording rond een veilige en betrouwbare werkomgeving. 
We hebben onze medewerkers vaak herinnerd aan de 
mogelijkheid om op een veilige manier hun zorgen te uiten. 
In he verslagjaar zijn 26 incidenten of vermoedens van 
incidenten gemeld. In alle gevallen namen we een hoge mate 
van vertrouwelijkheid in acht en volgden we een zorgvuldig 
proces in overeenstemming met het toepasselijke beleid. 
Een overzicht van gemelde incidenten, gemelde vermoedens 
van incidenten en vervolgacties wordt periodiek besproken 
met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen. 
Voorts worden de interne beleidslijnen en richtlijnen in dit 
verband geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt. Ordina werkt 
regelmatig aan de bewustwording rondom verschillende 

onderwerpen van de gedragscode door de ‘do’s’ en ‘don’ts’ 
te communiceren op het intranet. Daarnaast vindt een 
tweejaarlijks risicoassessment plaats. Dit geeft inzicht in de 
vraag of extra beheersmaatregelen nodig zijn met betrekking 
tot een aantal relevante thema’s, waaronder anti-corruptie 
en omkoping. In het kader van de OESO-richtlijnen met 
betrekking tot verantwoord beheer van de toeleverings-
keten heeft Ordina in 2022 geen meldingen van wangedrag 
ontvangen. 

We verankeren het integriteitsbeleid op verschillende 
manieren in de organisatie, onder meer via rapportages en 
periodiek overleg:
• er is een helder proces voor het omgaan met incidenten;
• er is regelmatig interdisciplinair overleg tussen de 

Compliance Officer, de Internal Auditor, de Privacy Officer 
en de Corporate Security Officer;

• er is overleg over de compliance-functie tussen 
lokale compliance officers en de compliance 
vertrouwenspersoon;

• er zijn interne rapportageverplichtingen van de 
Compliance Officer aan de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen.

Bovendien beschikt Ordina over een datalekprocedure, 
waarbij alle verantwoordelijke functionarissen zorgen voor 
de juiste afwikkeling en (indien noodzakelijk) de vereiste 
meldingen. Elk kwartaal vindt er rapportage plaats van de 
meldingen, de onderzoeken en de resultaten. Vervolgens 
bespreekt de Raad van Bestuur deze rapportage met de 
auditcomissie van de Raad van Commissarissen. Tijdens 
een onderzoek informeert de onderzoeker de Raad van 
Bestuur wekelijks over de voortgang.

Milieu, maatschappij en governance (ESG) 
ESG is een integraal onderdeel van onze strategie 2026 en 
we hebben de diverse duurzaamheidsdoelen verankerd in 
onze strategische pijlers. Zo omvat de pijler ‘Tevreden en 
loyale klanten’ beleid om loyale samenwerking te bevorderen 
en een betrouwbare leverancier te zijn. 

De duurzaamheidsstrategie is verankerd in de organisatie 
via een stuurgroep, ESG Board genaamd, met de CEO van 
de groep als voorzitter. De CFO, de Chief HR Officer, de CMO, 
de bestuurssecretaris en een externe programmamanager 
maken ook deel uit van de ESG Board. De programmama-
nager coördineert verschillende ESG-initiatieven in overleg 
met de projectleiders. De ESG Board ziet toe op de uitvoering 
van de ESG-strategie en bewaakt de voortgang. 

Ordina laat zich certificeren op bepaalde duurzaamheidsas-
pecten en streeft naar de hoogst mogelijke scores. Jaarlijks 
evalueert onze Raad van Bestuur of de set aan certificaten 
en verklaringen voldoet aan de wensen en eisen vanuit onze 
stakeholders. In dit verband hebben we ons gecommitteerd 
aan de Science Based Targets initiative (SBTI), de internati-
onale standaard voor uitstootreductie om onder de 2° of 1,5° 
opwarming van de aarde te blijven. 

Audits
De interne auditfunctie rapporteert rechtstreeks aan de Raad 
van Bestuur en voert onafhankelijk audits uit op de correcte 
toepassing en naleving van interne procedures en richt-
lijnen. De nadruk ligt daarbij op financiële en operationele 
aspecten. Elk kwartaal rapporteert de interne auditfunctie 
over de voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden en 
het interne auditplan aan zowel de Raad van Bestuur als 
de auditcommissie van de Raad van Commissarissen. Aan 
de hand van de uitkomsten van deze activiteiten komen 
we tot een continue professionalisering van onze interne 
beheersing en zorgen we voor een voortdurende verhoging 
van het risicobewustzijn. Externe audits worden uitgevoerd 
door onder meer DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer 
Lloyd) en onze externe accountant. 

Externe accountant 
Op 30 juni 2020 benoemde de AVA Ernst & Young Accoun-
tants LLP als externe accountant voor het boekjaar 2022. De 
principes en best practice-bepalingen met betrekking tot de 
benoeming en de beoordeling van het functioneren van de 
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externe accountant worden door Ordina onderschreven. Dit 
betekent onder meer dat de externe accountant aanwezig 
is bij de jaarlijkse AVA om daar te kunnen worden bevraagd 
door aandeelhouders over zijn verklaring van getrouwheid 
van de jaarrekening. 

OR Nederland
De Nederlandse ondernemingsraad (OR) bestaat uit gekozen 
medewerkers van Ordina en is een adviesorgaan voor de 
Raad van Bestuur. Begin 2022 vonden nieuwe verkiezingen 
plaats en de OR begon zijn taken uit te voeren met vijftien 
medewerkers. In 2022 was de bezetting van de OR gedaald 
van vijftien naar dertien medewerkers. 

Om te zorgen dat alle werkgroepen over voldoende expertise 
beschikken, werden twee ervan versterkt met zes interne 
deskundigen. De belangrijkste gesprekspartner voor de OR 
was Joost de Bruin, de CEO Ordina Nederland.

De processen die door de Raad van Bestuur en de OR zijn 
opgepakt, sluiten aan bij de strategie Ordina 2026. In 2021 
heeft de OR het bestuur gesteund in zijn herontwerp van de 
organisatiestructuur van Ordina door het Fit for Future-pro-
gramma goed te keuren. Ordina heeft de organisatiewijzi-
gingen in het kader van het Fit for Future-programma ook 
voor de overige organisatieonderdelen geïmplementeerd. 
Met de implementatie kan Ordina de strategische doelstel-
lingen voor 2026 versneld realiseren. De OR was nauw 
betrokken bij deze implementatie en heeft erover geadvi-
seerd.

In 2020 is de OR akkoord gegaan met een herziening van 
de mobiliteitsregeling. In 2022 leidde dit tot de vaststelling 
van een streefdatum voor volledig elektrisch rijden, waarna 
alleen nog volledig elektrische leaseauto’s worden besteld. 
De implementatiedatum is 1 januari 2023. Tot slot heeft de 
OR ook verzoeken in verband met de algemene arbeidsvoor-
waarden behandeld.
 

Vorig jaar was de hoge inflatie een belangrijk punt. De OR 
en de directeur zetten zich ervoor in inflatiecorrectie toe te 
passen, en hun inspanningen hebben geleid tot de invoering 
van diverse maatregelen om de gevolgen van de inflatie te 
beperken. 

Mobiliteit en inflatie zullen ook in 2023 onderwerp van 
gesprek zijn.

OR België en Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk
De OR geeft advies over sociale, financiële en econo-
mische onderwerpen, terwijl het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (CPBW) aandacht besteedt aan 
de ergonomie, preventie en psychosociale aspecten van 
het werk. Dankzij de positieve ontwikkeling van de volksge-
zondheid konden de vergaderingen met de medewerkersver-
tegenwoordigers van de OR en het CPBW in 2022 geleidelijk 
weer fysiek op kantoor plaatsvinden. 

De samenwerking met zowel de OR als het Comité is 
gedurende heel 2022 constructief geweest. Aan het begin 
van het jaar is met de OR-leden een update over de strategie 
van Ordina gedeeld, waarin we de stand van zaken hebben 
doorgenomen en vooruit hebben gekeken naar onze doelen 
voor het komende jaar. Er werd ook verder gesproken over 
de invoering van de elektrische auto en de uitdagingen 
voor de automarkt, die ook gevolgen hebben voor onze 
medewerkers. Andere onderwerpen zijn een aanpassing van 
ons Management By Objectives (MBO) model, alsmede de 
verdere ontwikkeling van de inflatie en het effect daarvan op 
Ordina. 

In onze vergadering van 2022 met het CPBW ging de 
discussie vooral over de opzet en implementatie van de 
vijfjaarlijkse enquête over psychosociaal welzijn. Ook andere 
onderwerpen stonden op de agenda, zoals de resultaten 
van de Satisfaction barometer van onze medewerkers 
en manieren om contact te leggen met medewerkers 

met langdurig ziekteverlof. Voor meer informatie over het 
personeelsbeleid van Ordina, zie ‘Betrokken en gedreven 
medewerkers’ op pagina 28.
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Statutaire bepaling omtrent de 
winstbestemming 

Wanneer uit de vastgestelde balans en winst- en verlies-
rekening (met toelichting) blijkt dat er over het afgelopen 
boekjaar winst is gemaakt, staat de winst ter beschikking 
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). 
Voor zover winst wordt uitgekeerd, kan op de preferente 
aandelen niet meer worden uitgekeerd dan de wettelijke 
rente op het moment waarop het dividend wordt vastgesteld. 
Het dividend wordt berekend over het gestorte gedeelte van 
het nominale bedrag. 

Belangrijke overeenkomsten als bedoeld 
in artikel 1 sub j en k van Besluit artikel 
10 overnamerichtlijn

De vennootschap kent één overeenkomst als bedoeld in 
artikel 1 sub j van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn. Dit 
betreft de kredietfaciliteit zoals beschreven in toelichting 15 
op pagina 149 van de jaarrekening. Indien op enig moment 
een aandeelhouder of een groep van gezamenlijk opererende 
aandeelhouders meer dan 50% van het totale geplaatste 
aandelenkapitaal verwerft of meer dan 50% van het totale 
aantal stemrechten controleert of het recht verkrijgt om 
de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur te 
benoemen, kan voornoemde faciliteit worden beëindigd. 
Indien de faciliteit aldus wordt beëindigd, komt de niet 
gebruikte financieringsruimte te vervallen en dienen reeds 
verstrekte kredieten te worden afgelost. In verband met 
artikel 1, onder k), van het besluit tot uitvoering van artikel 
10 van de overnamerichtlijn is de managementovereen-
komst onderworpen aan een clausule inzake wijziging van 

Statutaire bepalingen
zeggenschap (indien de positie of de taken van een lid van 
de Raad van Bestuur aanzienlijk veranderen als gevolg van 
de overname van de vennootschap, hetgeen resulteert in een 
wijziging van zeggenschap over de vennootschap, ontvangt 
een lid van de raad van bestuur een vergoeding die gelijk is 
aan één jaar basissalaris).

Corporate governance-verklaring 

Deze verklaring is opgenomen ingevolge artikel 2.a. van het 
besluit betreffende de inhoud van het verslag van de Raad 
van Bestuur (‘Besluit inhoud bestuursverslag’) en artikel 2 lid 
1 van het besluit betreffende de openbaarmaking van niet-fi-
nanciële informatie (‘Besluit bekendmaking niet-financiële 
informatie). 

De informatie die ingevolge artikel 3, 3.a. en 3.b. van 
genoemd besluit betreffende de inhoud van het verslag 
van de Raad van Bestuur in deze verklaring moet worden 
opgenomen, is te vinden in de hierna genoemde onderdelen 
van het verslag van de Raad van Bestuur van 2022 en is in 
deze verklaring opgenomen en herhaald:

• Informatie over de naleving van de principes en best 
practice-bepalingen van de Nederlandse Corporate 
Governance Code (de ‘Code’) is te vinden in het hoofdstuk 
‘Governance’ op pagina 68; de Code is te vinden op www.
mccg.nl;

• Informatie over de belangrijkste kenmerken van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking 
tot het financiële verslagleggingsproces is te vinden in het 
hoofdstuk ‘Risicomanagement’ op pagina’s 51 tot en met 60;

• Informatie over de werking van de AVA en de belangrijkste 
bevoegdheden en rechten van de aandeelhouders is 
opgenomen in de statuten van de vennootschap en is te 
vinden in het hoofdstuk ‘Governance’ op pagina’s 64 tot en 
met 70;

• Informatie over de samenstelling en het functioneren van 
de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en 
zijn commissies staat in het hoofdstuk ‘Governance’ op 
pagina’s 64 tot en met70, en in het ‘Verslag van de Raad 
van Commissarissen’ op de pagina's 77 tot en met 82;

• Informatie over het diversiteitsbeleid voor de 
samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen is te vinden in het hoofdstuk 
‘Governance’ op pagina 67, het onderdeel ‘Diversiteit en 
inclusie’ van het hoofdstuk ‘Environmental, Social and 
Governance’ op pagina 45 en het ‘Verslag van de Raad van 
Commissarissen’ op pagina 77 tot en met 82,

• Informatie als bedoeld in het Besluit artikel 10 
Overnamerichtlijn is te vinden in het hoofdstuk ‘Het 
aandeel Ordina’ op pagina’s 37 tot en met 39, ‘Governance’ 
op pagina’s 64 tot en met 70 en in het gedeelte ‘Statutaire 
Bepalingen’ op deze pagina.

 
De informatie die op grond van artikel 3 van het besluit 
betreffende de openbaarmaking van niet-financiële infor-
matie in deze verklaring moet worden opgenomen, is te 
vinden in de hierna genoemde onderdelen van het verslag 
van de Raad van Bestuur van 2022 en is in deze verklaring 
opgenomen en herhaald:

• Informatie over het businessmodel is te vinden in de 
gedeelten ‘Onze missie’, ‘‘ Waardecreatiemodel’ en 
‘Strategie 2026’ op de ‘pagina’s 19, 22 and 26;
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• Informatie over het beleid, met inbegrip van de toegepaste 
due diligence procedures, alsmede de resultaten van 
dit beleid, met betrekking tot: (i) milieu, sociale en 
personeelsaangelegenheden, (ii) eerbiediging van de 
mensenrechten, (iii) bestrijding van corruptie en omkoping, 
is te vinden in de gedeelten ‘Environmental, Social and 
Governance op bladzijde 41 en ‘Bedrijfsprincipes, cultuur 
en waarden’ op bladzijde 69 en ‘Risicomanagement’ op 
pagina’s 51 tot en met 60;

• Informatie over de voornaamste risico’s in verband met 
de hierboven onder (i), (ii) en (iii) genoemde onderwerpen 
in verband met de activiteiten van de rechtspersoon, 
met inbegrip van, voor zover relevant en proportioneel, 
de zakelijke relaties, producten of diensten van de 
rechtspersoon die waarschijnlijk negatieve gevolgen zullen 
hebben voor deze onderwerpen en de wijze waarop de 
rechtspersoon deze risico’s beheert, is te vinden in het 
hoofdstuk ‘Risicomanagement’ op pagina’s 51 tot en  
met 60;

• Niet-financiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
de specifieke bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon, 
zijn te vinden in het hoofdstuk ‘Strategie 2026’ op pagina 
26. 
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De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beoordeling 
van de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen van Ordina. De systemen zijn ontworpen 
om de belangrijkste risico’s te beheersen die zouden kunnen 
verhinderen dat we onze bedrijfsdoelstellingen behalen. Ze 
geven echter geen volledige zekerheid dat alle onjuistheden 
van materieel belang voorkomen worden. 

In 2022 heeft Ordina de effectiviteit van de opzet en de 
werking van bestaande interne risicobeheersings- en contro-
lesystemen geëvalueerd. De uitkomsten daarvan, inclusief 
Ordina’s risicoprofiel, zijn besproken met de auditcommissie 
en de voltallige Raad van Commissarissen. 

Op basis van de uitgevoerde evaluatie is de Raad van 
Bestuur van mening dat de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben 
gewerkt, en dat ze een redelijke mate van zekerheid geven 
dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van 
materieel belang bevat.

Verklaring van de  
Raad van Bestuur

In lijn met het voorgaande en best practice bepaling 1.4.3 
van de Nederlandse Corporate Governance Code verklaart 
de Raad van Bestuur naar zijn beste wetenschap dat:
• het in dit jaarverslag opgenomen verslag van de 

Raad van Bestuur geeft in voldoende mate inzicht in 
eventuele tekortkomingen in de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen;

• voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid 
geven dat de financiële verslaggeving 2022 geen 
onjuistheden van materieel belang bevat;

• het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is 
dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going 
concern basis;

• in het verslag van de Raad van bestuur zijn de materiële 
risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter 
zake van de verwachting de continuïteit van Ordina voor 
een periode van twaalf maanden na opstelling van het 
verslag.

Voor meer informatie verwijzen we naar het hoofdstuk 
‘Risicomanagement’ vanaf pagina 51 tot en met 60. 
Daarnaast verklaart de Raad van Bestuur in lijn met artikel 
5.25c van de Wet op het financieel toezicht dat voor zover 
hem bekend:
• de jaarrekening zoals opgenomen in dit bestuursverslag 

een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, 
de financiële positie en het resultaat van Ordina N.V. 
en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen;

• het bestuursverslag, zoals opgenomen in dit jaarverslag, 
een getrouw beeld geeft van de toestand op de 
balansdatum en de gang van zaken gedurende het 
boekjaar van Ordina N.V. en de met haar verbonden 
ondernemingen waarvan de gegevens in haar jaarrekening 
zijn opgenomen. In het bestuursverslag zijn de wezenlijke 
risico’s beschreven waarmee Ordina N.V. wordt 
geconfronteerd.

Nieuwegein, 15 februari 2023

Raad van Bestuur Ordina N.V.
Jo Maes, CEO
Joyce van Donk-van Wijnen, CFO
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inbouwen in digitale 
hardware”
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Technologie en de toekomst

Jacqueline Cramer
Jacqueline Cramer is hoogleraar duurzaam 
innoveren aan de Universiteit Utrecht, regisseur 
van initiatieven voor de transitie naar een circulaire 
economie in sectoren, zoals de bouw en de textiel, 
en sinds het midden van de jaren zeventig actief 
betrokken bij duurzaamheidsvraagstukken. Van 
2007 tot 2010 was zij minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Sinds 1970 verbruikt de mens natuurlijke hulpbronnen sneller 
dan de aarde ze kan aanvullen. Op dit moment hebben we 
1,75 aarde nodig om aan onze vraag te voldoen - en als we 
ons gedrag niet veranderen hebben we tegen 2050 drie 
aardes nodig. Het probleem is dat we maar één planeet 
hebben. Om onze wereld veilig te stellen voor toekomstige 
generaties, moeten we CO2-neutraal worden en een circulaire 
economie opbouwen. Mits verantwoord gebruikt kunnen 
digitale technologieën een essentiële rol spelen bij het 
bereiken van deze doelstellingen. 
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Te lang hebben organisaties duurzaamheid geïsoleerd 
benaderd, en dit heeft ons vermogen beperkt om inzicht te 
krijgen in onze totale impact op het milieu. Het goede nieuws 
is echter dat digitale technologieën veel belemmeringen voor 
een grootschalige samenwerking kunnen wegnemen. We 
kunnen nu gegevens delen op manieren die eerder onmogelijk 
waren, zodat organisaties in de hele waardeketen elkaar ter 
verantwoording kunnen roepen en veel voorzichtiger met 
hun middelen kunnen omgaan. Via het internet der dingen 
(IoT) kunnen we bijvoorbeeld slimme sensoren gebruiken om 
nauwkeurige vervuilingsgegevens te verzamelen waarmee we 
onze duurzaamheidsinspanningen kunnen onderbouwen. Ook 
kunnen visualisatietechnologieën, zoals virtual reality (VR) en 
augmented reality (AR), de milieugevolgen van bouwprojecten 
helpen te verminderen doordat planners geavanceerde digitale 
modellen kunnen gebruiken zonder bouwmaterialen. 

Maar we mogen niet vergeten dat al deze technologieën 
een enorme hoeveelheid energie verbruiken. Hoewel de 
consument zich tegenwoordig beter bewust is van de energie 
die hij thuis verbruikt, ziet hij vaak over het hoofd dat zijn 
clouddiensten worden gedreven door energie-intensieve 
datacenters, die zich vaak aan de andere kant van de wereld 
bevinden (mensen zijn vaak geschokt als ze horen dat het 
downloaden van een grote video evenveel energie kost als 
een autorit van Amsterdam naar Rome en terug!) Als de 
digitale sector hier niets aan doet, dreigt hij het 21e-eeuwse 
equivalent van de kolenindustrie te worden. 

Het delen van serverruimte is één manier om het energie-
verbruik in datacenters te verminderen. Bedrijven hebben 
de neiging te overschatten hoeveel dataopslag ze nodig 
hebben, waardoor er te veel servers zijn. LEAP, een initiatief 
van de Amsterdam Economic Board, wil hier iets aan doen 
door meer dataopslag te delen. Ook de gemeente heeft 
aangekondigd datacenters te gaan beboeten als ze inactieve 
servers in hun faciliteiten niet in de slaapstand zetten. 
Dergelijke beleidsmaatregelen zijn een belangrijke stap in de 
richting van duurzamere cloudcomputing. 

Naast vermindering van het energieverbruik moeten 
organisaties circulariteit, modulariteit en repareerbaarheid 
inbouwen in digitale hardware. Dit is belangrijk wanneer het 
gaat om zeldzame aardmetalen, die worden gebruikt voor de 
productie van essentiële onderdelen in computers, smartp-
hones en andere digitale technologieën. De eerste kwestie 
is schaarste: tenzij we onze apparatuur zo lang mogelijk 
gebruiken en zeldzame aardmetalen aan het eind van hun 
levenscyclus uit de producten halen, zullen toekomstige 
generaties niet over dezelfde bouwstenen beschikken die we 
nu in de digitale technologie gebruiken. Het tweede probleem 
is dat zeldzame aardmetalen slechts in bepaalde delen van de 
wereld worden gevonden, wat betekent dat het aanbod nauw 
samenhangt met geopolitieke ontwikkelingen. De oorlog 

in Oekraïne heeft de gevaren van de afhankelijkheid van 
hulpbronnen al duidelijk gemaakt, en deze problemen worden 
in de digitale sector nog groter als we geen duurzamere 
aanpak vinden.

Al deze problemen spelen op wereldwijde schaal en vragen 
om wereldwijde oplossingen. Natuurlijk spelen overheden 
hierbij een cruciale rol, maar ik geloof ook sterk in de rol 
van koplopers: organisaties die weten wat nodig is om 
duurzaamheidsverbeteringen te realiseren binnen de digitale 
technologie. Deze koplopers kunnen overheden wijzen op 
de belangrijkste aanjagers voor het opschalen van het hele 
innovatiesysteem, terwijl overheden gebruik kunnen maken 
van hun beste praktijken om effectieve beleidsinstrumenten 
te ontwerpen als aanvulling op het werk van de koplopers. 
Zo'n aanpak is volgens mij veel beter dan de huidige 
duurzaamheidsbenadering van overheden, die vaak met 
name gericht is op het reguleren van bedrijven die achter-
blijven.

Hoe belangrijk individuele koplopers ook zijn, geen enkele 
organisatie heeft de oplossing in handen om digitale techno-
logieën duurzamer te maken. Wat we nodig hebben zijn ‘coali-
tions of the willing’: organisaties die samenwerken om de 
voetafdruk van de IT-sector te verbeteren en hun vakgenoten 
laten zien dat het mogelijk is om grotere, gedurfdere stappen 
te zetten. De komende jaren kan Ordina in deze coalities een 
belangrijke rol spelen door vooruitgang te blijven boeken op 
haar ESG-journey. 

Als voldoende organisaties zich rond dit gemeenschappelijke 
doel verenigen, kan de IT-sector tegen 2040 CO2-negatief 
zijn en binnen hetzelfde tijdsbestek verschillende treden op 
de circulariteitsladder stijgen. Deze toekomst ligt binnen 
handbereik - maar we moeten samenwerken om deze te 
realiseren.

In plaats van een race 
to the bottom aan te 
moedigen, moeten 

overheden zich laten 
inspireren door organi-
saties die de lat voort-
durend hoger leggen
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Verslag van de Raad van 
Commissarissen

Ordina 2026 - ahead of change

De Raad van Bestuur richt zich op langetermijnwaarde-
creatie voor Ordina en houdt rekening met de relevante 
belangen van de stakeholders. De Raad van Commissa-
rissen ziet hierbij toe op de inspanningen van de Raad van 
Bestuur. In 2022 besprak de Raad van Commissarissen 

De vraag naar digitalisering blijft groot. Gedurende 2022 heeft Ordina verdere stappen 
gezet in de samenwerking met het ecosysteem van onze klanten door samen met hen in 
multidisciplinaire teams digitale oplossingen te creëren. Teams en communities zijn beide 
essentieel voor het succes van deze journey. In een tijd van aanhoudende krapte op de 
arbeidsmarkt richt Ordina zich specifiek op het aantrekken en behouden van getalenteerde 
medewerkers. High performance teams, business solutions en een duidelijke Employee Value 
Proposition zijn voorbeelden van hoe Ordina de uitdagingen van een krappe arbeidsmarkt het 
hoofd biedt. In 2022 besprak de Raad van Commissarissen deze ontwikkelingen regelmatig 
met de Raad van Bestuur. 

In april 2022, na twee jaar van coronamaatregelen, verwelkomde de Raad van 
Commissarissen de mogelijkheid om een fysieke Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) te organiseren. De Raad van Commissarissen waardeert de constructieve dialoog en 
ziet ernaar uit om dit jaar weer persoonlijk bijeen te komen.

regelmatig de Ordina-strategie voor langetermijnwaarde-
creatie, de bijbehorende uitvoerings- en implementatie-
plannen, alsmede de daaraan verbonden risico's en mogelijk-
heden. 

In 2022 heeft de Raad van Commissarissen gesproken met 
verschillende groepen Ordina-medewerkers, waaronder 

senior managers, bestuurders, medewerkers die werkzaam 
zijn in de verkoop en medewerkers met een relatief korte 
(minder dan een jaar) of lange (meer dan tien jaar) loopbaan 
bij Ordina. Daarnaast heeft Ordina een medewerkerbe-
trokkenheidsonderzoek uitgevoerd, gericht op thema's als 
betrokkenheid, tevredenheid, werkomgeving, ontwikkeling, 
strategie en leiderschap. De uitkomst van het onderzoek 
is in december 2022 besproken tijdens de vergadering van 
de Raad van Commissarissen en liet een tevredenheids-
score zien van 7,6 (2021: 7,6). De hoogste scores betroffen 
mogelijkheden voor medewerkers om nieuwe kennis op te 
doen in hun werk, de mate waarin medewerkers zich thuis 
voelen op het werk zoals ze zijn, en de mate waarin ze zich 
vrij voelen om hun mening te geven. Er waren ook enkele 
verbeterpunten waaraan we gericht gaan werken. Deze 
omvatten een verdere implementatie van de strategie in alle 
lagen van de organisatie. Hier is al een begin mee gemaakt 
door een 'all hands meeting' te organiseren in Q4-2022, 
waarin de Raad van Bestuur de aanwezigen een update 
gaf over de voortgang, met inbegrip van een vraag- en 
antwoordsessie. 

In zijn besprekingen met de Raad van Bestuur besteedde 
de Raad van Commissarissen ook aandacht aan de 
ontwikkeling en het behoud van fulltime-equivalent (FTE) 
werknemers door middel van talentontwikkeling en beloning 
- een onderwerp dat in de huidige economische situatie van 
onverminderd belang is. Ordina volgt de ontwikkelingen op 
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dit gebied op de voet en beoordeelt voortdurend de mogelijk-
heden om hierop in te spelen. De Raad van Commissarissen 
ondersteunt deze aanpak en de acties van de Raad van 
Bestuur om binnen Ordina een ondernemende, ‘play-to-win’-
cultuur te creëren. 

In 2022 kwam uit het klanttevredenheidsonderzoek naar 
voren dat de algemene tevredenheid van klanten over 
Ordina zeer hoog is, ook wat betreft de tevredenheid over de 
medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening. In lijn 
met de strategie 2026 kan Ordina verdere actie ondernemen 
om een digitale businesspartner te worden door gebruik te 
maken van digitale maatoplossingen en marktthema's om 
een duidelijke impact te maken en een duurzaam voordeel te 
behalen. 

In 2022 is de onderscheidende positie van Ordina verder 
uitgebouwd door in specifieke nichemarkten het voortouw 
te nemen en services met toegevoegde waarde te leveren. 
Voorbeelden hiervan zijn projecten ter bestrijding van 
financieel-economische criminaliteit, projecten voor veilige 
ecosystemen en projecten ter optimalisering van de toeleve-
ringsketen in het kader van ons marktthema geïntegreerde 
toeleveringsketen.

Met de verdere transitie naar activiteiten met toegevoegde 
waarde ligt Ordina op koers richting haar ambities voor 2026. 
Om de groei verder te versnellen, zoekt Ordina geschikte 
acquisities. In dit kader heeft de Raad van Commissarissen 
met de Raad van Bestuur gesproken over Ordina’s acquisi-
tiestrategie, waaronder de optie om acquisities te zoeken 
in Europa buiten de Benelux, met als doel een locatieonaf-
hankelijke dienstverlening aan de klanten van Ordina in de 
Benelux door de uitbreiding van teams op afstand. Gezien 
de krappe arbeidsmarkt is de Raad van Commissarissen 
het met de Raad van Bestuur eens dat deze optie serieus 
onderzocht moet worden. In dit verband kunnen ook de 
nieuwe inzichten worden toegepast die tijdens de pandemie 
zijn opgedaan. Tegelijkertijd moet de business case voor 

dergelijke acquisities een duidelijke toegevoegde waarde 
en een aanvaardbaar risicoprofiel laten zien. De Raad van 
Commissarissen volgt dit proces nauwlettend.

ESG is een geïntegreerd onderdeel van de Ordina-strategie 
2026. De milieupijler richt zich op CO2-reductie, waarbij 
Ordina ernaar streeft om in 2030 CO2-neutraal of -negatief te 
zijn. In 2022 zijn verdere stappen gezet in de richting van een 
leasepark dat volledig uit elektrische voertuigen (EV) bestaat. 
Verder is in België grond aangekocht voor de aanleg van het 
Ordina-bos, waarbij op 12 november een boomplantdag is 
gehouden voor Ordina-medewerkers. Ook moedigt de Raad 
van Commissarissen Ordina aan om, waar mogelijk, onze 
klanten te helpen bij het reduceren van hun CO2-uitstoot door 
middel van digitaliseringsprojecten.

Met betrekking tot de sociale pijler heeft Ordina een doel 
geformuleerd voor het einde van het decennium: in 2030 
moet 30% van de medewerkers van Ordina vrouw zijn. De 
Raad van Commissarissen waardeert Ordina’s acties op het 
gebied van diversiteit en inclusie. Voorbeelden hiervan zijn 
het evenement Women@Ordina en de ondertekening van 
het charter Talent naar de Top. De Raad van Commissa-
rissen complimenteert de Raad van Bestuur met het goede 
voorbeeld dat zij gedurende het jaar heeft gegeven en kijkt 
ernaar uit verdere stappen te zetten om diversiteit en inclusie 
binnen de organisatie verder te bevorderen.

Wat Governance betreft steunt de Raad van Commissa-
rissen alle acties om het bewustzijn van de Gedragscode 
en het belang van integriteit te vergroten. Ook steunt de 
Raad de inspanningen om een open en inclusieve cultuur 
van delen en hergebruik te stimuleren, gericht op lange-
termijnwaardecreatie. Ordina’s kernwaarden ‘We discover, 
We connect, We accelerate’ dragen bij aan deze cultuur. De 
Raad van Bestuur stimuleert gedrag dat overeenstemt met 
deze waarden en draagt ze uit door het goede voorbeeld 
te geven. In oktober is de Raad van Bestuur op reis gegaan 
om groepen praktijkmanagers te bezoeken en met hen te 

spreken over de strategie en cultuur op weg naar 2026. Aan 
dit onderwerp wordt verder aandacht besteed door middel 
van diverse workshops en presentaties.

Andere besproken onderwerpen

Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen werd verder gesproken over de fusie- en 
acquisitie-pipeline en de financiële en bedrijfsresultaten, 
met inbegrip van de relevante risico's en kansen in dit 
verband. Wat betreft de uitvoering van het beleid is de 
veranderagenda van Ordina gebaseerd op de groei van high 
performance teams, die met hun expertise van Ordina een 
strategische businesspartner voor klanten moeten maken. In 
2022 heeft Ordina managers aangetrokken die deze transitie 
kunnen coördineren en tegelijkertijd de verbinding tussen 
medewerkers en Ordina als geheel in het oog houden.

Wat betreft audit en risicobeheersing heeft de Raad van 
Commissarissen de jaarrekening voor 2021 goedgekeurd, 
evenals de driemaandelijkse trading updates en de halfjaar-
verslagen voor 2022, en de werking van de interne risicobe-
heersings- en controlesystemen besproken, met inbegrip 
van het beheer van cybersecurity en informatiebeveiliging. 
In 2022 is een risicoanalyse cybersecurity uitgevoerd als 
integraal onderdeel van het ISO 27001-certificeringsproces 
van Ordina. Het resultaat van de analyse werd gebruikt om 
waar nodig beheersmaatregelen toe te voegen. De Raad 
van Bestuur heeft besloten door te gaan met het cyberse-
curity-programma en specifieke aandacht te besteden aan 
enkele waargenomen aandachtsgebieden. Een voorbeeld 
hiervan is de organisatie van vakinhoudelijke opleidingen 
binnen specifieke praktijken en/of gebieden, waardoor 
de kennis en het bewustzijn van de medewerkers verder 
worden verbeterd. Andere onderwerpen die de Raad van 
Commissarissen met de Raad van Bestuur besprak, hadden 
onder meer betrekking op de ontwikkeling van de fte-groei, 
de voortgang van de diversiteits- en inclusiedoelstellingen, 
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de kapitaalstructuur van Ordina en het aandeleninkooppro-
gramma. De externe accountant was aanwezig bij de verga-
dering waarin het jaarresultaat op de agenda stond.

Vergaderingen en aanwezigheid

In 2022 heeft de Raad van Commissarissen zevenmaal 
regulier vergaderd met de Raad van Bestuur, telkens volgens 
een vastgesteld schema. Bij een aantal van deze verga-
deringen waren ook leden van het Operations Committee 
aanwezig. Buiten de reguliere vergaderingen werden regel-
matig additionele, vaak digitale, vergaderingen met de Raad 
van Bestuur gehouden, als hier aanleiding toe was.

De tabel hiernaast toont de aanwezigheid van elk lid van de 
Raad van Commissarissen bij de reguliere vergaderingen 
van de Raad van Commissarissen en bij de vergaderingen 
van zijn commissies in 2022.

Vergaderingen van de commissies van de Raad van 
Commissarissen
De auditcommissie en de RNH-commissie bereiden de 
discussie en besluitvorming van de Raad van Commis-
sarissen over bepaalde onderwerpen voor. Uit praktische 
overwegingen heeft de Raad van Commissarissen twee 
(in plaats van drie, als bedoeld in bepaling 2.3.2 van de 
Nederlandse Corporate Governance Code commissies). De 
organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van 
beide commissies zijn vastgelegd in een reglement: dit is 
te vinden op de website van Ordina, evenals het reglement 
van de Raad van Commissarissen als geheel. Tijdens elke 
vergadering van de Raad van Commissarissen hebben de 
commissies verslag uitgebracht over hun beraadslagingen 
en bevindingen. 

Auditcommissie
De auditcommissie bestaat uit Thessa Menssen (voorzitter) 
en Dennis de Breij (lid). De auditcommissie ondersteunt 

de Raad van Commissarissen bij het toezicht door zich te 
richten op de effectiviteit van de opzet en werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen, het finan-
ciële verslagleggingsproces, de instelling en handhaving 
van de bijbehorende interne procedures, de financiering van 
de vennootschap en de relatie met de interne auditor en de 
externe accountant. 

In 2022 zijn vijf vergaderingen gehouden. De externe 
accountant was bij de meeste van deze vergaderingen 
aanwezig en de CEO woonde de vergadering bij waarin de 
jaarrekening en de trading update over het derde kwartaal 
werden besproken. Verder werden de vergaderingen bijge-
woond door de CFO, de interne auditor en de bestuurssecre-
taris. Soms gaven managers van de financiële afdeling en 
de chief information security officer (CISO) een presentatie. 
De auditcommissie heeft ook afzonderlijk vergaderd met de 
externe accountant. 

Gedurende het jaar heeft de auditcommissie de jaarre-
kening 2021 van Ordina, de prognose, de eerste kwartaal-, 
de halfjaar- en de derde kwartaalcijfers 2022 evenals de 
bijbehorende persberichten besproken. De begroting voor 
2023 en de strategische plannen stonden op de agenda, 
evenals de prestaties van de onderneming, de kapitaal-
structuur van Ordina, de evaluatie van de acquisitie van IFS 
en de voortgang van het aandeleninkoopprogramma dat 
in mei 2022 is gestart en eind juli 2022 is afgerond. Andere 
onderwerpen betroffen het belastingbeleid van Ordina, 
het auditplan 2022, de management letter van de externe 
accountant, de effectiviteit van de interne risicobeheersings- 

en controlesystemen en het beheer van de informatiebe-
veiliging (inclusief risico's op het gebied van cybersecurity 
en bescherming van persoonsgegevens). Voorts werd 
een overzicht van juridische claims en incidentmeldingen 
gedeeld met de auditcommissie. 

Ook werd de projectplanning voor het One Finance Project 
besproken. Dit project is gericht op de ontwikkeling van 
één operationeel model voor de ondersteuning van de 
activiteiten. De auditcommissie heeft aan de Raad van 
Commissarissen verslag gedaan van de effectiviteit van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen en heeft het 
functioneren van de externe accountant besproken, alsmede 
de bevindingen van de externe accountant en de interne 
auditor van Ordina. 

RNH-commissie
De RNH-commissie bestaat uit Caroline Princen (voorzitter), 
Bjorn Van Reet (lid) en Johan van Hall (lid). De RNH-com-
missie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het 
toezicht op de Raad van Bestuur. Dit ten aanzien van onder 
meer het beleid van de Raad van Bestuur over selectiecri-
teria en benoemingsprocedures voor het hoger management 
en management development.

In 2022 werden drie vergaderingen gehouden. De CEO, de 
CFO, de HR-directeur en de bestuurssecretaris woonden 
deze vergaderingen bij. Tijdens elke vergadering van de 
RNH-commissie werd het HR-dashboard besproken. Dit 
dashboard omvat onderwerpen als fte-ontwikkeling en 
het welzijn van medewerkers, waaronder vitaliteit, arbeids-

Vergadering Johan van Hall Caroline Princen Dennis de Breij Thessa Menssen Bjorn Van Reet

Raad van Commissarissen 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
Auditcommissie 5/5 4/5
Remuneratie-, Nominatie- en HR-commissie 3/3 3/3 3/3
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omstandigheden, opleiding en cultuur. Speciale aandacht 
ging uit naar de Employee Value Proposition als middel om 
medewerkers aan te trekken en te behouden. Andere onder-
werpen hadden betrekking op lopende verzoeken om advies 
of goedkeuring van de OR, de implementatie van nieuwe 
wetgeving en een actieplan ter verbetering van de gender-
diversiteit op (sub)directieniveau, de evaluatie door het 
Strategy Committee van de voortgang van Ordina op weg 
naar een netwerkorganisatie, de prestaties van de Raad van 
Bestuur, het voorstel voor de realisatie van kortetermijn-in-
centives (STI’s) en langetermijn-incentives (LTI’s) (STI 2021 
en LTI 2019-2021), en nieuwe incentives voor 2022 (STI) en 
2022-2024 (LTI). Met betrekking tot het voorstel voor deze 
incentives is rekening gehouden met de beloningsverhou-
dingen bij Ordina en zijn scenario-analyses uitgevoerd. De 
uitvoering van het bezoldigingsbeleid in 2022 wordt toege-
licht in het remuneratierapport. 

Verder heeft de RNH-commissie gesproken over de 
succession planning, een relevant onderwerp in het licht van 
het diversiteits- en inclusiebeleid van Ordina en de voortdu-
rende inspanningen van de organisatie om een inclusieve 
cultuur te bevorderen. Zoals toegelicht tijdens de AVA in 
april 2022, heeft de Raad van Commissarissen besloten in 
omvang te groeien door toevoeging van een zesde lid. Dit 
besluit is genomen in het kader van de verfijnde strategie 
2026, die een solide basis biedt voor verdere groei. In de loop 
van 2022 heeft de RNH-commissie een individueel profiel 
opgesteld alvorens de zoektocht naar een zesde lid van 
de Raad van Commissarissen te starten. Nadat het profiel 
door de Raad van Commissarissen was goedgekeurd, heeft 
de RNH-commissie de nodige voorbereidingen getroffen 
en gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. In 
dit proces, dat nog steeds aan de gang is, wordt specifiek 
rekening gehouden met het diversiteitsbeleid, met inbegrip 
van de diversiteit van de beroepservaring. 

Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen heeft jaarlijkse performance-
gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur, zowel met 
het hele team als met de individuele leden. Gesprekson-
derwerpen waren de interactie met de Raad van Commis-
sarissen, individuele doelstellingen en de implementatie 
van de Ordina strategie 2026 en het diversiteitsbeleid. De 
Raad van Commissarissen concludeerde dat de Raad van 
Bestuur goed functioneert onder leiding van Jo Maes. In 
het algemeen is er voldoende focus op de uitvoering van de 
strategische plannen van Ordina. Tegelijkertijd werd de Raad 
van Bestuur aangespoord om te zoeken naar mogelijkheden 
om de veerkracht en flexibiliteit van de medewerkers van 
Ordina te vergroten, bijvoorbeeld door locatieonafhankelijke 
dienstverlening. 

De Raad van Commissarissen heeft bepaald dat leden van 
de Raad van Bestuur niet meer dan twee commissariaten bij 
beursvennootschappen mogen houden en geen voorzitter 
van een raad van commissarissen van een beursvennoot-
schap mogen zijn. In het verslagjaar hebben geen trans-
acties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen 
speelden van leden van de Raad van Bestuur. In lijn met het 
diversiteitsbeleid van Ordina bestaat de Raad van Bestuur 
voor 50% uit mannen en voor 50% uit vrouwen. 

In verband met de uitvoering van het beleid en de optima-
lisering van de operationele effectiviteit wordt de Raad van 
Bestuur bij zijn operationele besturingstaken bijgestaan 
door een informeel gremium, het ‘Operations Committee’ 
genaamd. Met ingang van september 2022 is een aparte 
veranderingsorganisatie opgericht om verschillende 
strategische veranderprogramma's aan te sturen naar 2026. 
Bijgevolg was het niet langer nodig een Strategy Committee 
in stand te houden. 

OR 

De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commis-
sarissen hebben in de loop van het jaar herhaaldelijk contact 
gehad met de OR. Zij hebben verschillende vergaderingen 
van de OR bijgewoond, waaronder de jaarvergadering. Aan 
de orde kwamen onder meer de evaluatie van de relatie 
tussen de Raad van Bestuur en de OR, het gedrag en de 
interne cultuur van Ordina en de beloningsverhoudingen 
binnen de vennootschap.

Zelfevaluatie 

Eind 2021 en begin 2022 heeft de Raad van Commissa-
rissen met hulp van een externe partij zijn functioneren 
geëvalueerd. Eind 2022 en begin 2023 vond een evaluatie 
plaats zonder externe partij. Bij deze evaluatie besprak de 
Raad van Commissarissen zijn functioneren als geheel, plus 
het functioneren van individuele leden en de afzonderlijke 
commissies. Besproken werden onder meer de interactie 
met de Raad van Bestuur, recente gebeurtenissen waaruit 
lessen kunnen worden getrokken en het gewenste profiel, 
de samenstelling, de competenties en de expertise van de 
Raad van Commissarissen. Het evaluatieproces omvatte 
één-op-één gesprekken met elk lid van de Raad van Commis-
sarissen.

De Raad van Commissarissen concludeerde dat de Raad 
goed functioneert en dat de samenwerking met de Raad van 
Bestuur positief en effectief is. Tijdens de vergaderingen van 
de Raad van Commissarissen en de informele contacten 
met de Raad van Bestuur was er voldoende tijd om alle 
relevante onderwerpen te bespreken, inclusief tijd voor 
verdieping en reflectie wanneer dat nodig was. De bevin-
dingen van de zelfevaluatie zijn gebruikt om het functioneren 
van de Raad van Commissarissen verder te verbeteren. In 
dit verband is de Raad van Commissarissen van plan om 
volgend jaar de gesprekken met verschillende (groepen) 
medewerkers binnen Ordina voortzetten.
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In 2022 is de samenstelling van de Raad van Commissa-
rissen niet gewijzigd. De Raad van Commissarissen voldoet 
aan de diversiteitsdoelstelling wat betreft het aantal manne-
lijke en vrouwelijke leden. Bij nieuwe vacatures bepaalt 
de Raad van Commissarissen vooraf welke aspecten van 
diversiteit in aanmerking moeten worden genomen om de 
gewenste mix in de samenstelling van de Raad van Commis-
sarissen te handhaven of te verbeteren. 

De Raad van Commissarissen heeft de onafhankelijkheid 
van zijn leden beoordeeld en geconcludeerd dat aan de in 
best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 genoemde 
vereisten is voldaan.

Met betrekking tot het commissariaat van Johan van Hall bij 
de Rabobank, heeft de Raad van Commissarissen beoor-
deeld dat er in 2022 geen sprake is geweest van een (poten-
tieel) tegenstrijdig belang. In dit kader is afgesproken dat de 
heer Van Hall niet zal deelnemen aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien inhoudelijk gesproken wordt over de 
Rabobank en/of sprake is van een (potentiële) tegenstrijdige 
belang situatie. Mocht de Rabobank worden besproken, dan 
zal de heer Van Hall vooraf worden gevraagd de vergadering 
te verlaten. Dit feit zal in de notulen worden opgenomen. 

In verband met voortdurende professionele ontwikkeling 
volgen meerdere leden van de Raad van Commissarissen 
relevante trainingen en workshops. Daarnaast geven 
commissarissen presentaties voor de Raad van Commissa-
rissen over onderwerpen in hun vakgebied, zoals technolo-
gische trends en fusies en acquisities. Nieuwe commissa-
rissen volgen een introductieprogramma. 

Financiële rapportage en externe 
accountant

De jaarrekening 2022 is opgesteld door de Raad van Bestuur 
en ondertekend door de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen. Ernst & Young Accountants LLP heeft de 
jaarrekening gecontroleerd, was aanwezig bij de vergadering 
van de Raad van Commissarissen waarin de controle van 
de jaarrekening werd besproken, en heeft een goedkeu-
rende accountantsverklaring afgegeven. Het verslag van de 
onafhankelijke accountant is opgenomen in het jaarverslag. 

Tot slot

Onzekere macro-economische omstandigheden en de hoge 
inflatie hebben gezorgd voor enkele grote uitdagingen in 
2022. Dankzij de voortdurende inzet en toewijding van de 
Raad van Bestuur en alle Ordina-medewerkers heeft Ordina 
verdere vooruitgang kunnen boeken met de uitvoering van 
onze strategie 2026. Wij danken de Raad van Bestuur en alle 
medewerkers van Ordina oprecht voor hun inspanningen en 
hun bijdragen aan langetermijnwaardecreatie voor al onze 
stakeholders. Wij vertrouwen erop dat de resultaten van dit 
werk ook in 2023 zichtbaar zullen zijn. 

Nieuwegein, 15 februari 2023

Raad van Commissarissen Ordina N.V.
Johan van Hall, voorzitter
Caroline Princen, vicevoorzitter
Dennis de Breij
Thessa Menssen
Bjorn Van Reet
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Technologie en de toekomst

Marcel Levi 
Marcel Levi is voorzitter van de Raad van Bestuur van 
de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), een organisatie die duizenden 
toponderzoekers financiert. Hij is tevens hoogleraar 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
het University College London (UCL). 

Maar al te vaak gaat het publieke gesprek over gezond-
heidszorg over problemen, zoals gebrek aan geld, gebrek 
aan professionals, lange wachtlijsten en andere daarmee 
samenhangende problemen. Maar als ik nu in mijn 
vakgebied rondkijk, zie ik veel positieve innovaties die 
het gesprek kunnen veranderen. Als arts denk ik immers 
altijd liever in oplossingen - en digitale technologie schept 
beslist mogelijkheden voor revolutionaire oplossingen in de 
medische sector.

Zo ben ik bijzonder enthousiast over de ontwikkelingen op 
het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal 
leren. Deze technieken hebben allerlei veelbelovende 
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toepassingen in de gezondheidszorg, zoals het interpreteren 
van medische beelden, het plannen van radiotherapie, het 
bestuderen van weefsels of het maken van elektrocar-
diogrammen. Met traditionele methoden zijn dit allemaal 
arbeidsintensieve handelingen, maar met behulp van 
machines kunnen ze veel sneller en veel preciezer worden 
uitgevoerd. Ik denk niet dat AI de radioloog, radiotherapeut of 
patholoog zal vervangen, maar ze zullen er wel veel effici-
enter door kunnen werken. 

Dezelfde trend zie ik bij het verzamelen en verwerken van 
patiëntgegevens. Het verzamelen van gegevens – over 
alles van delirium tot doorligwonden - is tegenwoordig een 
belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg, en verpleeg-
kundigen zijn vaak urenlang bezig met het registreren van 
deze informatie op computers die zich ver van hun patiënten 
bevinden. Bij het UCL hebben we echter een eenvoudige 
digitale oplossing voor dit probleem gevonden: tablets. De 
nieuwe elektronische patiëntendossiers werken geweldig, 
omdat de verpleegkundigen gegevens kunnen invoeren aan 
het bed van de patiënt en dus meer tijd hebben voor mense-

lijke interactie. Bovendien blijkt dat mensen niet klagen over 
digitalisering als het nieuwe systeem daadwerkelijk effici-
enter is! 

De impact van digitalisering is ook zichtbaar in de telege-
neeskunde, die - na jaren van trage vooruitgang - een 
enorme versnelling heeft gekend door de pandemie. 
Digitale consulten besparen de patiënt reistijd en wachttijd 
in de wachtkamer, terwijl artsen meer patiënten per uur 
kunnen helpen. Wel wil ik benadrukken dat telegenees-
kunde niet in alle gevallen de optimale oplossing is. Als ik 
een patiënt slecht nieuws moet vertellen, doe ik dat altijd 
liever persoonlijk. Maar ik voer nu tussen 30% en 50% van 
mijn consulten via digitale platforms uit. Net als in veel 
andere sectoren maken digitale hulpmiddelen ook in de 
medische sector hybride oplossingen mogelijk - waarbij de 
beste aspecten van menselijke en digitale interactie worden 
gecombineerd. 

Toch is niet elke innovatie in de medische wereld een 
positieve stap om echte problemen aan te pakken. Ik denk 
dat de waarde van bepaalde oplossingen, zoals diagnose-
ondersteuning voor artsen, momenteel te rooskleurig wordt 
voorgesteld: vooralsnog kunnen computers eenvoudigweg 
geen doeltreffende diagnose stellen. Het is interessant 
om te speculeren over waarom dit zo is; volgens mij is het 
menselijk lichaam niet zo schematisch als veel van deze 
modellen veronderstellen, en er zijn zoveel extra, kwalitatieve 
factoren om rekening mee te houden, zoals non-verbale 
communicatie. Omdat dit alles zo complex is, ben ik 
sceptisch of computers snel in staat zullen zijn de klus te 
klaren: er is gewoon te veel informatie waarmee de modellen 
geen rekening houden. 

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij sommige apps 
voor de gezondheidszorg. Vaak worden ze uitgebracht 
met de belofte patiënten te helpen hun astma, hartkwalen, 
diabetes of andere chronische aandoeningen onder controle 
te houden. Maar bij nader inzien blijken deze apps vaak 

oplossingen te zijn die een probleem zoeken. Natuurlijk is 
de software ontworpen door heel slimme mensen, maar de 
aanbieders van deze hulpmiddelen zijn vaak niet in staat 
de problemen van de patiënten of met het zorgstelsel op 
te lossen. Robotchirurgie is ook zo’n voorbeeld: het wordt 
steeds vaker zonder voldoende evaluatie ingevoerd en 
gebruikt in situaties waarin het niet nodig is. Een dergelijk 
ondoordacht gebruik van technologie is precies datgene 
wat we moeten vermijden. In plaats daarvan moeten we 
ons volledig richten op de resultaten voor de patiënt en de 
methode volgen die voor hen de meeste verbetering met 
zich meebrengt. 

Sommige van de grootste recente verbeteringen in de 
medische sector zijn namelijk niet technologisch van aard. 
Mensgerichte oplossingen, zoals professionals in de zorg 
meer autonomie geven, kunnen een even grote impact 
hebben. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat we wel 
ongeveer een miljoen euro uitgeven om een chirurg op te 
leiden, maar hem niet toevertrouwen beslissingen te nemen. 
Maar ik heb goede hoop dat deze houding verandert. Bij het 
UCL hebben verpleegkundigen, artsen en andere zorgpro-
fessionals tijdens de uitbraak van covid-19 veel initiatief 
getoond, bijvoorbeeld door beademingsapparatuur die 
normaal gesproken alleen op de intensive care afdeling 
staat, naar de algemene afdelingen te verplaatsen. Dit idee 
kwam niet van het management, maar van verpleegkun-
digen en ondersteunend personeel. Als het management 
weet wanneer het een ondersteunende rol in plaats van een 
leidende rol moet vervullen, kunnen eerstelijns professi-
onals hun ervaring en expertise gebruiken om betere zorg te 
verlenen. 

Waarom noem ik dit voorbeeld in de context van techno-
logie? Omdat het belangrijk is te onthouden wat we precies 
proberen te bereiken. Als medische professionals willen we 
het juiste doen voor onze patiënten. Elke oplossing, techno-
logisch of niet, moet aan die norm worden getoetst. Zo niet, 
dan verliezen we uit het oog wat überhaupt het voordeel was 
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van de digitalisering, en blijven we flitsende apps ontwerpen 
die geen echte problemen oplossen. De manier waarop de 
oplossing tot stand komt - of dat nu digitale transformatie, 
culturele verandering of een andere route is - is veel minder 
belangrijk dan de oplossing zelf. 

Dit betekent niet dat ik denk dat technologie de gezond-
heidszorg niet revolutionair kan verbeteren. Integendeel, ik 
denk dat we in de toekomst oplossingen zullen zien die we 
nu niet voor mogelijk houden. Maar we moeten realistisch 
blijven en ons niet laten meeslepen op een golf van techno-
logisch optimisme. Voor sommige oplossingen zal meer tijd 
nodig zijn dan voor andere. Sommige zullen helemaal niet 
nuttig zijn. Maar als we met al deze zaken rekening houden, 
en ons altijd de eenvoudige vraag stellen: “Welk probleem 
los ik op?”, dan denk ik dat de toekomst van de medische 
technologie er heel gezond uitziet. 
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Remuneratierapport
Rapport ter adviserende stemming Algemene Vergadering 
2023 

Inleiding

In dit remuneratierapport, tevens bezoldigingsverslag 
zoals bedoeld in artikel 2:135b BW, kijken we terug op het 
jaar 2022 en lichten we de implementatie van het bezoldi-
gingsbeleid van de Raad van Bestuur toe. Ook geven we 
een overzicht van behaalde prestaties van Ordina N.V. (de 
‘Vennootschap’) en de hieraan gerelateerde aan de leden van 
de Raad van Bestuur betaalde beloning. Ook geven we de 
belangrijkste elementen van het bezoldigingsbeleid van de 
Raad van Commissarissen weer, inclusief een overzicht van 
de beloning die in het jaar 2022 aan de leden van de Raad 
van Commissarissen is betaald. In lijn met het bepaalde in 
de Corporate Governance Code relateert de aan de Raad van 
Commissarissen betaalde beloning op geen enkele wijze aan 
de prestaties van de vennootschap.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur 
2020

Onderstaand geven we een samenvatting van het bezoldi-
gingsbeleid van 2020, en een verantwoording van de wijze 
waarop dit in het verslagjaar ten uitvoer is gebracht. Het 
volledige bezoldigingsbeleid is te raadplegen op de website 
van Ordina. 

Het bezoldigingsbeleid van 2020 is door de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 30 juni 

2020 aangenomen met een meerderheid van ruim 99% van 
de uitgebrachte stemmen. Tijdens de AVA van 7 april 2022 
is met een meerderheid van meer dan 99% van de stemmen 
een positief advies uitgebracht over het bezoldigingsverslag 
2021. De Raad van Commissarissen leest hierin de beves-
tiging dat de aandeelhouders instemmen met (de uitvoering 
van) Ordina’s huidige bezoldigingsbeleid en de wijze waarop 
hierover rekenschap wordt afgelegd. 

Ordina streeft naar een marktconform bezoldigingsbeleid 
dat leden van het bestuur beloont voor het realiseren van 
uitdagende operationele en prestatiegedreven doelstellingen 
op korte termijn en ambitieuze strategische en financiële 
doelstellingen op de lange termijn. Het bezoldigingsbeleid 
dient ertoe bij te dragen dat gekwalificeerde en deskundige 
bestuurders van een hoog kaliber kunnen worden aange-
trokken en behouden, die bovendien beschikken over een 
oriëntering en achtergrond die is vereist om leiding te geven 
aan en beheer te voeren over een succesvol IT-bedrijf.

Bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt rekening 
gehouden met de identiteit, missie en waarden van Ordina. 
Dit betekent dat het bezoldigingsbeleid in lijn is met het 
streven van Ordina naar duurzame langetermijnwaarde-
creatie door middel van innovatieve oplossingen die relevant 
en aantrekkelijk zijn voor diverse stakeholders, zoals klanten 
en medewerkers, op grond van Ordina’s waardecreatiemodel. 
De aldus geformuleerde concrete doelen (op het gebied van 
rendementsverbetering, (omzet)groei, groei in toegevoegde 
waarde, medewerkerbetrokkenheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen) vormen de basis voor het formu-
leren van de prestatiecriteria op basis waarvan de beloning 
van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld.

Bij de vaststelling van de totale beloning houdt Ordina 
rekening met de beloningsverhoudingen binnen de 
Ordina Groep en het beleid ten aanzien van de beloning 
van medewerkers dat op enig moment binnen de Groep 
wordt gevoerd. Zo gelden voor leden van de Raad van 
Bestuur dezelfde regelingen als voor overige werknemers, 
bijvoorbeeld ten aanzien van mobiliteit en pensioen. Bij 
de vaststelling wordt bovendien waar opportuun mede 
rekening gehouden met antecedenten en de specifieke 
Ordina-context en -historie. Aansluiting bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en maatschappelijk draagvlak wordt gezocht 
middels frequente contacten met stakeholders. Uit deze 
contacten zijn in 2022 geen bijzonderheden of specifieke 
aandachtspunten naar voren gekomen. Ook wordt jaarlijks in 
de overlegvergadering met de ondernemingsraad van Ordina 
gesproken over onder meer hoogte en inhoud van arbeids-
voorwaardelijke regelingen. 

De Remuneratie-, Nominatie- en HR-commissie (RNH-com-
missie) voert jaarlijks een scenario-analyse uit, en heeft uit 
dien hoofde een goed beeld van de mogelijke uitkomst van 
de verschillende scenario’s. De scenario-analyses zijn vooral 
kwalitatief van aard. Hierbij speelt mee dat het bezoldi-
gingsbeleid geen (aandelen)opties kent, en dat de variabele 
beloning op verschillende manieren begrensd is (zo zijn er 
drempelwaardes voor de individuele key performance indica-
toren (KPI’s)). Daarnaast wordt er onder andere gekeken 
of de strategische doelstellingen van de vennootschap 
aansluiten bij de gehanteerde doelstellingen voor het betref-
fende referentiejaar/de betreffende referentieperiode. Voor 
het jaar 2022 is bepaald dat deze aansluiting er is, zodat de 
gekozen doelstellingen als passend zijn beoordeeld.
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Referentiemarkt 

De RNH-commissie heeft begin 2020 het bezoldigings-
beleid van de Raad van Bestuur geëvalueerd. De evaluatie 
heeft plaatsgevonden op basis van de resultaten van een 
uitgevoerd benchmarkonderzoek, waarbij de beloning 
is getoetst op marktconformiteit. Daarbij is bijzondere 
aandacht besteed aan de aansluiting op de bedrijfsstrategie 
en aan consistente interne beloningsverhoudingen, in het 
licht van de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. 
Als onderdeel van genoemd benchmarkonderzoek heeft 
de Raad van Commissarissen in 2020 de referentiemarkt 
bepaald op basis van omvang (marktkapitalisatie, fte’s en 
omzet). Ondernemingen actief in de onroerend goed en 
farmaceutische industrie zijn hierbij uitgesloten, aangezien 
deze onderworpen zijn aan specifieke wetgeving en/of een 
andere dynamiek kennen. De referentiemarkt is ongewijzigd 
en wordt hieronder weergegeven. 
• Accell Group B.V.
• ForFarmers NV
• Heijmans NV
• ICT Groep NV
• Kendrion NV
• Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap NV
• Neways Electronics International NV
• Sif Holding NV
• Brunel International NV
• DPA Groep NV
• Basic Fit NV
• Beter Bed NV
• Hydratec Industries NV
• Wessanen B.V.

Het beloningsbeleid is erop gericht de totale beloning voor 
de Raad van Bestuur in algemene zin te positioneren op een 
concurrerend niveau in de algemene markt voor leiding-
gevenden in Nederland, beoordeeld op basis van functie-
niveau. De relevante referentiemarkt is begin 2020 door de 
Raad van Commissarissen vastgesteld (zie hierboven) en 

uitgangspunt is een positionering van het totale vaste en 
variabele beloningspakket rond mediaanniveau.

Elementen bezoldigingsbeleid Raad van 
Bestuur

In lijn met gebruiken in de markt bestaat het bezoldigings-
beleid van de Raad van Bestuur uit de volgende elementen:
• Basissalaris inclusief vakantiegeld;
• Kortetermijn variabele beloning;
• Langetermijn variabele beloning; 
• Pensioenvoorziening; 

• Deelname aan de bij Ordina toepasselijke 
autoleaseregeling en gebruik van een laptop en mobiele 
telefoon. 

Basissalaris inclusief vakantiegeld
De Raad van Commissarissen bepaalt, op advies van de 
RNH-commissie, ten minste iedere vier jaar of het basis-
salarisniveau aanpassing behoeft. De RNH-commissie 
voert deze review in beginsel uit in de eerste helft van het 
jaar, mede op basis van de relevante referentiemarkt en de 
individuele prestaties. In het kader van de herbenoeming van 
de leden van de Raad van Bestuur per 30 juni 2020 is, per 1 
januari 2020, het beleidsmatige niveau van het basissalaris 
inclusief vakantietoeslag van de CEO en toenmalige CFO 
opnieuw bepaald. Dit betekent dat de salarissen van de 

Beloningscomponent Beleidsmatig niveau 

Basissalaris inclusief vakantiegeld De hoogte van het basissalaris inclusief vakantiegeld vormt een afspiegeling van de eisen die 
aan de CEO en overige leden van de Raad van Bestuur worden gesteld. De verschillende taken en 
verantwoordelijkheden van de CEO en de overige leden van de Raad van Bestuur rechtvaardigen in 
beginsel een beloningsverschil van 20%-30% tussen CEO en overige leden (vanuit CEO gedefinieerd). 
Er is de mogelijkheid tot jaarlijkse indexatie (rekening houdend met de loonruimte die aan het 
personeel in Nederland ter beschikking wordt gesteld).

Kortetermijn variabele beloning On-target: 50% 
Maximum: 70%
van het basissalaris op jaarbasis inclusief vakantietoeslag (8%)

Langetermijn variabele beloning On-target: 50% 
Maximum: 85%
van het basissalaris op jaarbasis inclusief met vakantietoeslag (8%)

Pensioenvoorziening Deelname aan kapitaalverzekering op basis van beschikbare premie en max. wettelijk pensioengevend 
salaris (2022: EUR 114.866)
Pensioenpremies komen ten laste van de vennootschap.

Deelname aan de bij Ordina 
toepasselijke autoleaseregeling

Deelname aan de bij Ordina toepasselijke autoleaseregeling 
(conform de regeling zoals die geldt voor alle werknemers in Nederland).

Terbeschikkingstelling laptop en 
mobiele telefoon 

Terbeschikkingstelling van laptop en mobiele telefoon conform de bij Ordina toepasselijke 
telefoonregeling (conform regeling alle werknemers in Nederland)
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leden van de Raad van Bestuur op voltijdbasis per bovenge-
noemde datum als volgt waren: 

CEO EUR 430.000
CFO EUR 315.000

Variabele beloning 
Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur bevat ten 
aanzien van de variabele beloning zowel kortetermijn- als 
langetermijncomponenten. Hiermee wordt beoogd zowel 
meer kortetermijndoelstellingen voor de vennootschap als 
langetermijnwaardecreatie te realiseren. Bij de jaarlijkse 
vaststelling van de prestatiecriteria (KPI’s) en de weging 
daarvan wordt hiermee eveneens rekening gehouden. 
Clawback-clausules en een minimale houdsterter-mijn 
van onvoorwaardelijk toegekende prestatieaandelen 
onderstrepen daarnaast het belang dat bij het voorgaande 
toegekend wordt aan langetermijnwaardecreatie. 

De Raad van Commissarissen heeft gedurende 2022 
regelmatig met de Raad van Bestuur gesproken over de 
resultaatontwikkeling van Ordina. In dit verband werd ook de 
financiële ruimte voor verstrekkingen en het toekennen van 
variabele beloning besproken. Gelet op het bovenstaande 
en op de kasstroom en de sterkte van de balans, heeft de 
Raad van Commissarissen besloten tot uitkering van de 
variabele beloning op basis van de resultaten van Ordina met 
inbegrip van de gevolgen van externe omstandigheden, zoals 
de gestegen inflatie. Ordina heeft geen gebruikgemaakt 
van financiële overheidsregelingen waarin voorwaarden 
zijn opgenomen met gevolgen voor verstrekkingen of de 
toekenning van variabele beloningen.

Kortetermijn variabele beloning 
Ieder jaar kan een kortetermijn variabele beloning worden 
uitgekeerd. De hoogte van de beloning is afhankelijk van 
de realisatie van specifieke doelstellingen. De Raad van 
Commissarissen stelt, op advies van de RNH-commissie, 
hiertoe jaarlijks de relevante KPI’s, waarvan een deel 

gekoppeld is aan financiële doelstellingen (ten minste 70%), 
en een deel gekoppeld is aan niet-financiële doelstellingen 
(ten hoogste 30%). Voorbeelden van KPI’s zijn de (omzet)
groei, de rendementsverbetering (EBITDA-marge), medewer-
kerbetrokkenheid, klanttevredenheid, groei in toegevoegde 
waarde, weerbaarheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.

De Raad van Commissarissen stelt aan het begin van elk 
referentiejaar, afhankelijk van de actuele omstandigheden 
en (strategische) prioriteiten, vast of de (lijst van) KPI’s 
aanpassing behoeft. Tevens stelt de Raad van Commis-
sarissen jaarlijks de doelstellingen voor dat referentiejaar 
vast, inclusief de weging. Na afloop van een referentiejaar 
beoordeelt de Raad van Commissarissen in welke mate de 
verschillende prestatiecriteria zijn behaald. In het geval dat 
naar het oordeel van de Raad van Commissarissen in een 
referentiejaar aan alle genoemde prestatiecriteria is voldaan 
(on target performance), wordt over dit referentiejaar aan de 
leden van de Raad van Bestuur een kortetermijn variabele 
beloning toegekend van 50% van het referentiesalaris. 
Uitzonderlijk goede prestaties (maximale boven target 
performance) kunnen op basis van het beleid leiden tot een 
maximale kortetermijn variabele beloning van 140% van de 
on target toegekende kortetermijnbeloning (70% van het 
referentiesalaris). Er wordt ten aanzien van een prestatiecri-
terium geen kortetermijn variabele beloning uitbetaald indien 
de bestuurders er niet in zijn geslaagd minimaal 80% van 
het betreffende prestatiecriterium (onder minimum perfor-
mance) te realiseren.

Kortetermijn variabele beloning (STI) - pay out range  
(in EUR)

Score  Pay out range 

onder 80% van target (minimum) - 
on target 50% van referentiesalaris 
boven target (maximum) 70% van referentiesalaris 
 

Binnen bovengenoemde pay out range wordt op basis van 
een gewogen gemiddelde (d.w.z. de som van alle gewogen 
deelscores per KPI) de hoogte van de daadwerkelijk toe te 
kennen kortetermijn variabele beloning bepaald. 

Langetermijn variabele beloning 
Jaarlijks wordt aan de leden van de Raad van Bestuur 
voorwaardelijk een aantal langetermijnprestatieaandelen 
Ordina N.V. toegekend. De realisatie van de langetermijn 
variabele beloning van de Raad van Bestuur wordt bepaald 
aan de hand van een aantal door de Raad van Commissa-
rissen vastgestelde KPI’s, zowel financieel als niet-financieel 
van aard. 

Van de langetermijn variabele beloning is minimaal 70% 
gerelateerd aan financiële doelstellingen, de resterende 
maximaal 30% is gerelateerd aan niet-financiële doelstel-
lingen. De Raad van Commissarissen bepaalt, op advies 
van de RNH-commissie, hiertoe jaarlijks de relevante KPI’s, 
waarvan een deel gekoppeld is aan financiële doelstellingen 
(ten minste 70%), en een deel gekoppeld is aan niet-finan-
ciële doelstellingen (ten hoogste 30%). Voorbeelden van 
KPI’s zijn de (omzet)groei, duurzaam rendement (EBITDA-
marge), medewerkerbetrokkenheid, klanttevredenheid, groei 
in toegevoegde waarde dienstverlening, weerbaarheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. KPI’s zijn deels 
gelijk aan die voor de kortetermijn variabele beloning, maar 
elke KPI kent, afhankelijk van de langetermijn of kortetermijn 
horizon, zijn eigen dynamiek.

De Raad van Commissarissen stelt aan het begin van elk 
referentiejaar, afhankelijk van de actuele omstandigheden en 
(strategische) prioriteiten, vast of de (lijst van) KPI’s voor de 
betreffende referentieperiode aanpassing behoeft. Tevens 
stelt de Raad van Commissarissen jaarlijks de doelstel-
lingen voor de betreffende referentieperiode vast, inclusief 
de weging. In de weging van de KPI’s houdt de Raad van 
Commissarissen rekening met het langetermijnkarakter van 
(dit onderdeel van) de beloning. Het aantal aandelen dat 
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na afloop van een referentieperiode kan worden verkregen 
bij een on target prestatie wordt bepaald op basis van 50% 
van het in het eerste jaar van de referentieperiode aan de 
bestuurder te betalen basissalaris (inclusief 8% vakantie-
toeslag: ‘referentiesalaris’), gedeeld door de slotkoers op de 
laatste handelsdag van het voorafgaande boekjaar. Uitzon-
derlijk goede prestaties kunnen leiden tot verkrijging, na 
afloop van de referentieperiode, van 170% van het on target 
aantal voorwaardelijk toegekende prestatieaandelen (85% 
van het referentiesalaris). Indien de bestuurder 80% van 
de voor de desbetreffende referentieperiode vastgestelde 
KPI’s realiseert, leidt dat tot verkrijging van 50% van het on 
target aantal voorwaardelijk toegekende prestatieaandelen. 
Indien een bestuurder er niet in slaagt minimaal 80% van het 
betreffende prestatiecriterium te realiseren, wordt er voor die 
doelstelling geen langetermijn variabele beloning uitbetaald.

Langetermijn variabele beloning (LTI) - pay out range (in 
aandelen)

Score  Pay out range 

onder 80% van target (minimum) - 
on target 50% van referentiesalaris1 
boven target (maximum)  85% van referentiesalaris1 
 

Binnen bovengenoemde pay out range wordt op basis van 
een gewogen gemiddelde (d.w.z. de som van alle gewogen 
deelscores per KPI) de hoogte van de daadwerkelijk toe te 
kennen langetermijn variabele beloning bepaald. 
   
Pensioenvoorziening 
Leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de 
standaard pensioenregeling van Ordina, zoals omschreven 
in het aanhangsel Verzekeringen in de Algemene Arbeids-
voorwaarden en conform het gestelde in het vigerende 
pensioenreglement. De gehanteerde pensioengrondslag 

1  Opmerking: gedeeld door de slotkoers op de laatste handelsdag van het 
boekjaar voorafgaand aan het eerste jaar van de referentieperiode

is het wettelijk gemaximeerde pensioengevende salaris 
verminderd met de franchise. De jaarlijkse pensioenpremies 
voor genoemde regeling komen voor rekening van de 
vennootschap en worden door de vennootschap afgedragen.

Overige emolumenten 
Aan de leden van de Raad van Bestuur worden een auto, 
laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld.

Overeenkomst van opdracht 
• De leden van de Raad van Bestuur zijn werkzaam op 

basis van een overeenkomst van opdracht. Hierin is een 
opzegtermijn opgenomen van drie maanden (bestuurder), 
respectievelijk zes maanden (vennootschap).

• Een change-of-control-regeling is van toepassing (ingeval 
de functie of het takenpakket van een lid van de Raad van 
Bestuur significant wijzigt als gevolg van een overname 
van de vennootschap, leidend tot een verandering van de 
zeggenschap van de onderneming, ontvangt een lid van de 
Raad van Bestuur een ontslagvergoeding van éénmaal het 
vaste jaarsalaris). 

• De leden van de Raad van Bestuur hebben onder bepaalde 
omstandigheden recht op een ontslagvergoeding. Deze 
vergoeding bedraagt maximaal éénmaal het vaste 
jaarsalaris.

Toepassing bezoldigingsbeleid in 2022

Basissalaris 
Het basissalaris inclusief vakantietoeslag van de leden van de 
Raad van Bestuur is geïndexeerd met 2,79% per 1 januari 2022 
en bedroeg EUR 441.997 (CEO), respectievelijk EUR 295.521 
(CFO) op jaarbasis. Voor de CFO geldt een inloopregeling. 
Per 1 januari 2023 zijn de basissalarissen van de leden van 
de Raad van Bestuur geïndexeerd met 2,38%. Dit percentage 
is gebaseerd op de gemiddelde loonstijging binnen Ordina 
Nederland in 2022. Dit betekent dat, per genoemde datum, 
effectief de volgende basissalarissen gelden: 

Basissalaris op voljaarbasis

Basissalaris 2022
Na indexatie per 

1/1/'23

CEO 441.997 452.517
CFO 295.521  331.495

 

Voor het vaste salaris van Joyce van Donk- van Wijnen geldt 
de volgende inloopregeling:

Inloopregeling Joyce van Donk - van Wijnen / CFO

 Basissalaris 

per 1 januari 2021 260.000 
per 1 januari 2022 (geïndexeerd) 295.521 
per 1 januari 2023 (geïndexeerd) 331.495 

Kortetermijn variabele beloning 
Conform het Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina 
N.V. wordt de kortetermijn variabele beloning bepaald door 
financiële en niet-financiële doelstellingen, waarbij de finan-
ciële doelstellingen zwaarder wegen dan de niet-financiële 
doelstellingen. Beide leden van de Raad van Bestuur hebben 
gelijke doelstellingen.

De verhouding tussen financiële en niet-financiële 
maatstaven is voor het onderhavige jaar als volgt vastge-
steld. Van de kortetermijn variabele beloning is 70% gerela-
teerd aan financiele doelstellingen in het referentiejaar. Als 
KPI’s zijn gekozen de omzet (30%) en de EBITDA-marge 
(40%). De resterende 30% van de kortetermijn variabele 
beloning is voor het onderhavige jaar gebaseerd op niet-fi-
nanciële doelstellingen. Tot deze doelstellingen zijn gerekend 
medewerkerbetrokkenheid, klanttevredenheid, ESG-doelstel-
lingen, groei in toegevoegde waarde dienstverlening, huis 
op orde en weerbaarheid. De doelstellingen zijn dusdanig 
gekozen dat zij geen prikkel zijn tot voorrang van eigen 
belang boven bedrijfsbelang of tot het nemen van risico’s die 
niet passen bij de vastgestelde strategie. 
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De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat 
de financiële doelstellingen voor 2022 onder target zijn 
gerealiseerd. Onderliggend steeg de omzet uit business-
proposities en waren de prijzen hoger dan vorig jaar. Het 
pay out percentage voor de omzetdoelstelling is vastge-
steld op 99,9%, of gewogen 100%. Voor de EBITDA-marge 
doelstelling is dit vastgesteld op 95%, of gewogen 75%. 
De EBITDA-marge ondervond in 2022 de gevolgen van een 
lagere productiviteit en inflatie. De totale gewogen pay out 
op de financiële doelstellingen bedraagt 86%.

De score op de niet-financiële doelstellingen was bepaald 
op 3 (on target). Een aantal van de niet-financiële KPI’s 
zijn behaald in 2022, zoals klanttevredenheid en medewer-
kerbetrokkenheid, en andere KPI’s blijven achter op de 
geformuleerde ambitie. De verschillende indicatoren van 
klanttevredenheid en medewerkerbetrokkenheid, die door 
de Raad van Commissarissen zijn bepaald op basis van de 
uitkomst van onderzoeken, hebben de positieve effecten 
van de genomen maatregelen als onderdeel van de strategie 
van Ordina naar 2026 bevestigd. In 2022 realiseerde Ordina 

een aanzienlijke groei in de omzet uit businessproposities, 
voornamelijk afkomstig van high performance teams en 
digitale versnelling, maar de doelstelling werd net niet 
gehaald (verschil van 1%) als gevolg van de sterke groei van 
de totale omzet. Intussen heeft Ordina ESG in haar strategie 
geïntegreerd en de doelstelling voor dit jaar gehaald om de 
CO2-uitstoot te verminderen. Van de jaarlijkse ESG-doelstel-
lingen werd de diversiteitsdoelstelling met betrekking tot de 
verhouding man/vrouw niet gehaald. Niettemin ligt Ordina 
op schema met betrekking tot haar gezondheidsindex en 
weerbaarheid en dit zal in 2023 ook het geval zijn. Het pay 
out percentage voor de niet-financiële doelstellingen is 
vastgesteld op 100%, of gewogen 100%.

Op basis van het voorgaande heeft de Raad van Commissa-
rissen besloten om aan Jo Maes (CEO) een kortetermijnbe-
loning van EUR 198.899 en aan Joyce van Donk-van Wijnen 
(CFO) een kortetermijnbeloning van EUR 132.985 toe te 
kennen. Deze kortetermijnbeloning is voor beide bestuurders 
gelijk aan een totaal uitkeringspercentage van 90% van de on 
target kortetermijn variabele beloning. 

Langetermijn variabele beloning 
Evenals de kortetermijnbeloning wordt de langetermijnbe-
loning bepaald door financiële en niet-financiële doelstel-
lingen, waarbij de financiële doelstellingen zwaarder wegen 
dan de niet-financiële doelstellingen. Deze doelstellingen zijn 
gelijk voor beide leden van de Raad van Bestuur, en worden 
aan het begin van iedere driejaarsperiode voor de totale duur 
van deze prestatieperiode voor de betreffende referentiepe-
riode (drie jaar) vastgesteld.

Indien de als on target gestelde doelstellingen worden 
gerealiseerd, bedraagt de langetermijn variabele beloning 
50% van het bruto basissalaris op jaarbasis verhoogd met 
het geldende percentage vakantietoeslag. De langetermijn-
component van de variabele beloning betreft een uitkering 
in aandelen Ordina N.V. en kent per lopende regeling een 
driejaarsperiode. Op grond van het beloningsbeleid is de 
waarde van het on target te verkrijgen aantal aandelen 
Ordina N.V. gelijk aan 50% van het vaste salaris (inclusief 
vakantiegeld) dat in het eerste jaar van een driejarige periode 
aan de leden van de Raad van Bestuur verschuldigd is. Aan 

STI - realisatie doelstellingen 2022

Doelstelling
 Aard van de 
doelstelling  Weging 

 On target 
doelstelling 

Realisatie 
absoluut  Pay out factor 

 Pay out in % van 
weging target 

Omzet (in mln euro's)  financieel 30,0%  430,0  429,4  1,00 30,0%
EBITDA marge (in %)  financieel 40,0% 12,3% 11,7%  0,75 30,0%
Subtotaal financiele criteria 70,0% 60,0%
Klanttevredenheid  niet-financieel  7,5 
Medewerkerbetrokkenheid  niet-financieel  7,5 
Jaarlijkse MVO doelstellingen  niet-financieel  3,0 
Huis op orde  niet-financieel 80,0%
Weerbaarheid  niet-financieel  6,0 
Groei in toegevoegde waarde: % omzet uit business proposities  niet-financieel 47,8%
Subtotaal niet-financiele criteria 30,0%  3,0  3,0  1,00 30,0%

Totaal 100% 90,0%
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het begin van elke driejaarsperiode wordt een voorwaar-
delijk aantal aandelen toegekend op basis van de slotkoers 
van het aandeel Ordina N.V. van het voorafgaande kalen-
derjaar. Na afloop van de driejarige periode vindt verkrijging 
van aandelen plaats op basis van de gerealiseerde doelen 
in relatie tot de gestelde targets. Levering van de aldus 
definitief verkregen aandelen vindt plaats in het jaar volgend 
op het laatste jaar van de driejaarsperiode. Het is de leden 
van de Raad van Bestuur niet toegestaan om hun aandelen 
binnen twee jaar na de datum van verkrijging te verkopen, 
tenzij een eventuele verkoop van die aandelen uitsluitend 
tot doel heeft de verschuldigde heffingen en premies met 
betrekking tot die toegekende aandelen te voldoen. In 
het kader van het voorgaande worden onvoorwaardelijk 
verkregen aandelen geleverd naar een geblokkeerd depot.

De verhouding tussen financiële en niet-financiële 
maatstaven bedraagt voor de regeling 2020-2022 als volgt: 
70% van de langetermijn variabele beloning is gerelateerd 
aan de ontwikkeling van de resultaten van Ordina. De KPI’s 
voor deze regeling zijn de omzet (30%) en de EBITDA-marge 

(40%). Voor de langetermijn variabele beloning zijn de niet- 
financiële doelstellingen: medewerkerbetrokkenheid, klantte-
vredenheid, groei in toegevoegde waarde dienstverlening en 
ESG-doelstellingen. Het realiseren van deze doelstellingen 
is zowel op operationeel als op strategisch niveau cruciaal, 
reden waarom sommige van deze doelstel-lingen gehanteerd 
worden voor zowel de variabele beloning op de korte als op 
de lange termijn. De gekozen KPI’s hebben op die verschil-
lende tijdshorizon elk hun eigen dynamiek, en daarmee hun 
eigen impact op de prestaties van de Raad van Bestuur. 
De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de 
omzetdoelstelling voor 2022 boven target is gerealiseerd. 
De EBITDA-marge was ook boven target als gevolg van de 
verbeterde productiviteit, groei in fte’s en groei in de omzet 
uit businessproposities gedurende de prestatieperiode. Het 
pay out percentage voor de omzetdoelstelling is vastge-
steld op 102,2%, of gewogen 135%. Voor de EBITDA-marge 
doelstelling is dit vastgesteld op circa 103,5%, of gewogen 
135%. De totale gewogen pay out op de financiële doelstel-
lingen bedraagt 135%.

De score op de niet-financiële doelstellingen was vastge-
steld op 2,5 (onder target). Een aantal van de niet-financiële 
doelstellingen is gerealiseerd, terwijl andere achterbleven 
bij de geformuleerde ambitie voor de prestatieperiode, 
zoals de doelstelling voor groei in diensten met toege-
voegde waarde die door de Raad van Commissarissen is 
berekend op basis van de omzet uit businessproposities. 
De verschuiving van het bedrijfsmodel van Ordina heeft 
weliswaar geleid tot een sterke groei, maar deze was minder 
sterk dan de doelstelling voor de prestatieperiode. Ordina 
gaat door met de verschuiving van haar bedrijfsmodel naar 
omzet uit businesspropositie, bij voorkeur geleverd door 
high performance teams. Hoewel Ordina groei in directe fte’s 
heeft gerealiseerd, is de doelstelling voor het verloop van 
directe medewerkers niet gehaald. Alle andere niet-financiële 
doelstellingen werden boven target gerealiseerd. Het pay out 
percentage voor de niet-financiële doelstellingen is vastge-
steld op 75%, of gewogen 75%. De totale gewogen pay out 
voor niet-financiële doel-stellingen bedraagt 75%. 

LTI - realisatie doelstellingen 2022 (regeling 2020-2022)

Doelstelling
 Aard van de 
doelstelling  Weging 

 On target 
doelstelling 

Realisatie 
absoluut  Pay out factor 

 Pay out in % van 
weging target 

Omzet (in mln euro's)  financieel 30,0%  420,0  429,4  1,35 40,5%
EBITDA marge (in %)  financieel 40,0% 11,3% 11,7%  1,35 54,0%
Subtotaal financiele criteria 70,0% 94,5%
Klanttevredenheid  niet-financieel  7,5 
Medewerkerbetrokkenheid  niet-financieel  7,0 
Jaarlijkse MVO doelstellingen  niet-financieel  3,0 
Verloop directe medewerkers (op eigen initiatief) maximaal  niet-financieel 17%
Weerbaarheid  niet-financieel  6,0 
Groei in toegevoegde waarde: % omzet uit business proposities  niet-financieel 65%
Subtotaal niet-financiele criteria 30,0%  3,0  2,5  0,75 22,5%

Totaal 100% 117,0%
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Op basis van het voorgaande zijn 110.650 (Jo Maes), 
respectievelijk 14.875 (Joyce van Donk-van Wijnen) presta-
tieaandelen onvoorwaardelijk geworden. Dit komt overeen 
met een uitkeringspercentage van 117% van de on-target 
langetermijn variabele beloning van de Raad van Bestuur. 
De in het kader van het voorgaande onvoorwaardelijk toe te 
kennen aandelen worden in het eerste kwartaal van 2023 
geleverd.

De belangrijkste aspecten van de lopende variabele 
beloningsregelingen voor de leden van de Raad van Bestuur 
zijn opgenomen in bovenstaand overzicht.

Vooruitblik
Tijdens de vergadering van 16 februari 2022 heeft de Raad 
van Commissarissen besloten de lijst van doelstellingen 

voor de langetermijn variabele beloning en de weging 
daarvan aan te passen om meer nadruk te leggen op (de 
implementatie van) de strategie 2026. Voor de lange-
termijn variabele beloning 2022-2024 hanteerde de Raad 
van Commissarissen de volgende financiële doelstel-
lingen: omzetgroei (30%) en EBITDA-marge (40%). Van de 
doelstelling voor omzetgroei is 10% afhankelijk van omzet-
groei gerealiseerd middels acquisities. Voor de niet-finan-
ciële doelstellingen (30%) hanteerde de Raad van Commis-
sarissen de volgende doelstellingen: klanttevredenheid, 
medewerkerbetrokkenheid, ESG-doelstellingen, netto groei 
directe medewerkers en groei in toegevoegde waarde dienst-
verlening. De realisatie van deze doelstellingen zal wederom 
in samenhang worden beoordeeld. De doelstellingen die als 
leidend worden beschouwd in het kader van Ordina 2026, 
zullen hierbij relatief gezien zwaarder wegen dan de overige 

doelstellingen. Deze aanpak wordt voortgezet voor de 
variabele beloning op lange termijn 2023-2025.

Pensioen 
Beide leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de 
door de vennootschap aangeboden pensioenregeling. 

Overige emolumenten 
Aan de leden van de Raad van Bestuur worden een laptop, 
mobiele telefoon en een auto ter beschikking gesteld. 
De gerelateerde kosten voor de leden van de Raad van 
Bestuur bedragen over 2022 in totaal circa EUR 0,1 miljoen. 
Genoemde kosten zijn als onderdeel van de totale beloning 
opgenomen in bovenstaand overzicht. In aanvulling op de 
terbeschikkingstelling van een auto hebben de leden van de 
Raad van Bestuur onder omstandigheden de mogelijkheid 

Lopende langetermijn variabele bezoldigingsregelingen

 Algemene condities aandelenregelingen  Informatie over het financiële rapportagejaar

 Prestatieperiode 

 Voorwaardelijke 
toekennings-

datum 

 Onvoorwaarde-
lijke toekennings-

datum 
 Einde aanhou-

dingsperiode 

 Openingsbalans  Gedurende het jaar  Eindbalans 

 Aantal toegekend 
aan het beging 

van het jaar 

 Aantal aandelen 
voorwaardelijk 

toegekend 

 Aantal aandelen 
onvoorwaardelijk 

toegekend 

 Aantal aandelen 
afhankelijk van 

prestatiecriteria 

 Aantal aandelen 
toegekend en 

voorwaardelijk op 
jaareind 

 Aantal aandelen 
afhankelijk van 

houdingscriteria 

J.G. Maes  2018-2020 25-04-18 18-02-21 17-02-23  -  -  -  -  -  88.619 
 2019-2021 22-03-19 17-02-22 16-02-24  135.724  -  173.727  -  -  92.032 
 2020-2022 12-02-20 Q1 2023 Q1 2025  94.573  -  -  94.573  94.573  - 
 2021-2023 18-02-21 Q1 2024 Q1 2026  74.783  -  -  74.783  74.783  - 
 2022-2024 2-02-22 Q1 2025 Q1 2027  -  53.902  -  53.902  53.902  - 

J.F. van Donk-van Wijnen1  2018-2020 5-07-18 18-02-21 n.v.t.  -  -  -  -  -  - 
 2019-2021 9-05-19 Q1 2022 n.v.t.  18.248  -  23.357  -  -  - 
 2020-2022 22-06-20 Q1 2023 n.v.t.  12.714  -  -  12.714  12.714  - 
 2021-2023 18-02-21 Q1 2024 Q1 2026  45.217  -  -  45.217  45.217  - 
 2022-2024 2-02-22 Q1 2025 Q1 2027  -  36.039  -  36.039  36.039  - 

1  De regelingen voor 2018-2020, 2019-2021 en 2020-2022 voor J.F. van Donk-van Wijnen werden afgewikkeld in het kader van de bonusregeling voor het senior management.
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Bezoldiging Raad van Bestuur

bedragen in duizenden euro’s tenzij anders aangegeven

 J.G. Maes  J.F. van Donk-van Wijnen 

 2022  2021  change  2022  2021  change 

Salaris  442  430 3%  296  260 14%
Overige bezoldigingen  16  46 -65%  19  17 12%
Variabele bezoldiging /kortetermijn-component  199  245 -19%  133  148 -10%
Variabele bezoldiging /langetermijn-component  249  337 -26%  122  78 56%
Bijzondere bezoldigingen  -  - 0%  -  - 0%
Pensioenkosten  8  8 0%  7  7 0%
Totaal  914  1,066 -14%  577  510 13%

Aandeel vast 51% 45% 56% 56%
Aandeel variabel 49% 55% 44% 44%

De bedragen in de bovenstaande tabel zijn geëxtrapoleerd en 
worden gepresenteerd op jaarbasis (totaal). 

Ontwikkeling in de bezoldiging

 2022  2021  2020  2019  2018 

Remuneratie bestuurders (gebeaseerd op full-time basis)
J.G. Maes, CEO  914  1.066  991  891  747 
J.F. van Donk-van Wijnen, CFO  577  510  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.
J.W. den Otter, CFO  n.v.t.  n.v.t.  692  609  515 

Bedrijfsresultaat
Omzet (in miljoenen euro's)  429,4  394,5  369,2  372,3  358,5 
Nettoresultaat (in miljoenen euro's)  23,9  24,6  22,3  14,9  6,9 
Medewerkerbetrokkenheid  7,6  7,6  7,5  7,1  7,1 

Gemiddelde remuneratie (gebaseerd op full-time basis)
Betuurders van de onderneming  745,5  788,0  841,5  750,0  631,0 
Medewerkers van de onderneming  75,9  73,5  71,1  70,7  72,1 
Pay ratio bestuurders  9,8  10,7  11,8  10,6  8,8 
Pay ratio CEO  12,0  14,5  13,9  12,6  10,4 
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om een chauffeur in te huren. Deze kosten zijn geen 
onderdeel van de overige emolumenten en zijn derhalve niet 
opgenomen in het bovenstaande overzicht.

Ontslagvergoeding 
In het verslagjaar is geen ontslagvergoeding aan leden van 
de Raad van Bestuur betaald. Ook is geen sprake geweest 
van een terugvordering van een bonus als bedoeld in art. 
2:135 lid 8 BW.

Opties 
Aan de leden van de Raad van Bestuur zijn geen optie-
rechten toegekend (opties zijn geen onderdeel van het 
bezoldigingsbeleid). 

Persoonlijke leningen, voorschotten en garanties 
Er zijn geen persoonlijke leningen, voorschotten en garanties 
ten behoeve van de (leden van de) Raad van Bestuur 
verstrekt.

Ontwikkeling in beloning 
In lijn met artikel 2:135b, lid 2, sub e), BW is op de volgende 
pagina een overzicht opgenomen met daarin weergegeven: 
de jaarlijkse verandering in de beloning van individuele leden 
van de Raad van Bestuur over de afgelopen vijf boekjaren, de 
gemiddelde beloning van werknemers van de vennootschap 
over de afgelopen vijf boekjaren op basis van een volledige 
werkweek, en de ontwikkeling van de prestaties van de 
vennootschap, op basis van de volgende drie KPI’s: omzet, 
nettowinst en medewerkerbetrokkenheid. Deze doelstel-
lingen zijn gekozen vanwege hun relevantie in de afgelopen 
jaren, alsmede vanwege het feit dat dit over de genoemde 
jaren consistente rapportage en vergelijking mogelijk maakt. 

De in de tabel hierboven opgenomen bedragen zijn geëxtra-
poleerd en op (totaal) jaarbasis weergegeven.

Pay ratio
Overeenkomstig best practice bepaling 3.4.1 sub iv van de 
Nederlandse Corporate Governance Code 2016 bepaalt 
Ordina jaarlijks de beloningsverhouding tussen de Raad 
van Bestuur en overige medewerkers van Ordina. Deze pay 
ratio is eerder door Ordina berekend door de gemiddelde 
kosten van de Raad van Bestuur te delen door de gemid-
delde kosten per medewerker voor de hele Ordina Groep. 
De op deze wijze berekende pay ratio bedraagt voor 2022 
9,8 (2021: 10,7). Met ingang van verslagjaar 2020 wordt de 
ratio tevens berekend door de verhouding weer te geven 
tussen de totale jaarlijkse beloning van de CEO en de 
gemiddelde jaarlijkse beloning van de eigen medewerkers 
van de vennootschap. Deze pay ratio was 12,0 in 2022 
(2021: 14,5). Extern ingehuurde medewerkers zijn in deze 
berekening buiten beschouwing gelaten. Dit is ook in lijn met 
de strategie van Ordina, waarbij ingezet wordt op groei met 
eigen medewerkers. De Raad van Commissarissen is van 
mening dat de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen 
binnen Ordina evenwichtig is. De wijzigingen in deze verhou-
dingen zijn grotendeels het gevolg van de lagere variabele 
beloning in 2022 ten opzichte van 2021.

Beloning raad van Commissarissen
Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Commis-
sarissen is gericht op het kunnen aantrekken van kundige 
commissarissen voor Ordina. Conform best practice 
bepaling 3.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance 
Code 2016 reflecteert de beloning van de commissarissen 
de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de 
functie. Daarnaast is de beloning van de leden van de Raad 
van Commissarissen niet afhankelijk van de resultaten van 
de vennootschap. Beloning vindt plaats op basis van het 
bezoldigingsbeleid zoals aangenomen door de AVA van 30 
juni 2020. Het bezoldigingsbeleid wordt jaarlijks gereviewd 
door de RNH-commissie. Ten minste bij iedere inhoudelijke 
wijziging of, bij gebreke daaraan, iedere vier jaar wordt het 
beleid opnieuw herzien en ter vaststelling aan de Algemene 
Vergadering voorgelegd. Bij het vaststellen worden diverse 

stakeholders geraadpleegd, waaronder de onderne-
mingsraad van Ordina.

Op basis van het bezoldigingsbeleid bedroeg de vaste 
vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen 
voor het verslagjaar 2022 EUR 40.000. De vergoeding voor 
de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedroeg 
in het verslagjaar EUR 60.000. Naast bovengenoemde 
vergoeding ontvingen de voorzitters en leden van de audit-
commissie en RNH-commissie een jaarlijkse vergoeding van 
EUR 7.500 respectievelijk EUR 5.000. De leden van de Raad 
van Commissarissen ontvangen geen variabele beloning. 

In het jaar 2022 zijn geen persoonlijke leningen, 
voorschotten en garanties ten behoeve van de leden van de 
Raad van Commissarissen verstrekt. Het is leden van de 
Raad van Commissarissen toegestaan om, ter belegging op 
de lange termijn, aandelen Ordina N.V. aan te houden (met 
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op dit 
vlak). Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 bezaten de leden 
van de Raad van Commissarissen geen aandelen Ordina N.V.

Beloning Raad van Commissarissen

Het huidige bezoldigingsbeleid van de Raad van Commis-
sarissen is gericht op het kunnen aantrekken van kundige 
commissarissen voor Ordina. Conform best practice 
bepaling 3.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance 
Code reflecteert de beloning van de commissarissen de 
tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie. 
Daarnaast is de beloning van de leden van de Raad van 
Commissarissen niet afhankelijk van de resultaten van 
de vennootschap. Beloning vindt plaats op basis van het 
bezoldigingsbeleid zoals aangenomen door de Algemene 
Vergadering van 30 juni 2020. Het bezoldigingsbeleid wordt 
jaarlijks gereviewd door de RNH-commissie. Ten minste bij 
iedere inhoudelijke wijziging of, bij gebreke daaraan, iedere 
vier jaar wordt het beleid opnieuw herzien en ter vaststelling 
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Beloning RvC

 2022  2021  2020  2019  2018 

J. van Hall, voorzitter  65  66  65  65  n.a. 
C. Princen, vicevoorzitter  48  48  47  47  44 
T. Menssen  48  48  24  n.a.  n.a. 
D.R. de Breij  45  33  n.a.  n.a.  n.a. 
B. Van Reet  45  33  n.a.  n.a.  n.a. 
F. Michiels  n.v.t.  4  23  n.v.t.  n.v.t. 
J. Niessen  n.v.t.  n.v.t.  32  45  45 
D.J. Anbeek  n.v.t.  n.v.t.  24  48  48 
P.G. Boumeester  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  12  48 
J.G. van der Werf  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  20 
A. Kregting  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  45 
Totaal  250  232  215  217  250 

aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Bij het vaststellen 
worden diverse stakeholders geraadpleegd, waaronder in 
ieder geval ook Ordina’s ondernemingsraad.

Op basis van het bezoldigingsbeleid bedroeg de vaste 
vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen 
voor het verslagjaar 2022 EUR 40.000. De vergoeding voor 
de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedroeg 
in het verslagjaar EUR 60.000. Naast bovengenoemde 
vergoeding ontvingen de voorzitters en leden van de audit-
commissie en RNH-commissie een jaarlijkse vergoeding van 
EUR 7.500 respectievelijk EUR 5.000. De leden van de Raad 
van Commissarissen ontvangen geen variabele beloning. 

In het jaar 2022 zijn geen persoonlijke leningen, voor -
schotten en garanties ten behoeve van de leden van de Raad 
van Commissarissen verstrekt. Het is leden van de Raad 
van Commissarissen toegestaan om, ter belegging op de 
lange termijn, aandelen Ordina N.V. te houden (uiteraard met 
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op dit 
vlak). Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 bezaten de leden 
van de Raad van Commissarissen geen aandelen Ordina N.V.
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Geconsolideerde balans per 31 december 
(Voor winstbestemming)

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 8  130.916  132.677 
Gebruiksrechten 9  29.318  32.613 
Materiële vaste activa 10  8.137  7.058 
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 11  319  326 
Latente belastingvorderingen 12  6.004  8.564 
Totaal vaste activa  174.694  181.238 

Vlottende activa
Handelsdebiteuren 14  47.693  41.195 
Nog te factureren omzet 14  17.776  16.125 
Contractactiva 14  9.786  7.806 
Overige kortlopende activa 14  4.768  2.903 
Liquide middelen 15  37.205  43.599 
Totaal vlottende activa  117.228  111.628 

Totaal activa  291.922  292.866 
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Geconsolideerde balans per 31 december 
(Voor winstbestemming) (vervolg)

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 16  9.002  9.326 
Agioreserve 17  124.433  136.219 
Ingehouden winsten 17  14.203  8.805 
Resultaat boekjaar 17  23.895  24.598 
Totaal eigen vermogen  171.533  178.948 

Verplichtingen
Langlopende verplichtingen
Personeelsgerelateerde voorzieningen 19  555  912 
Leaseverplichtingen 9  19.520  24.018 
Overige voorzieningen 20  -    1.481 
Latente belastingverplichtingen 12  458  525 
Totaal langlopende verplichtingen  20.533  26.936 

Kortlopende verplichtingen
Leaseverplichtingen 9  10.777  10.503 
Overige voorzieningen 20  1.424  2.391 
Handelscrediteuren 21  17.191  10.705 
Contractverplichtingen 21  6.871  5.889 
Overige kortlopende verplichtingen 21  61.636  56.153 
Acute winstbelastingverplichtingen  1.957  1.341 
Totaal kortlopende verplichtingen  99.856  86.982 

Totaal verplichtingen  120.389  113.918 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  291.922  292.866 
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Omzet uit contracten met klanten 6  429.416  394.471 

Bedrijfslasten
Inkoopwaarde hard- en software en overige directe kosten  -5.433  -5.832 
Uitbestede werkzaamheden  -113.069  -98.756 
Personeelskosten 22  -247.118  -225.145 
Afschrijvingen op immateriële vaste activa 8  -1.692  -1.722 
Afschrijvingen op gebruiksrechten 9  -10.972  -10.648 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 10  -2.369  -2.069 
Overige bedrijfskosten 23  -13.407  -14.549 
Totaal bedrijfslasten  -394.060  -358.721 

Bedrijfsresultaat  35.356  35.750 

Financieringsbaten  24  -    -   
Financieringslasten  24  -1.357  -1.301 
Aandeel in resultaten van geassocieerde deelnemingen 11  -7  2 
Resultaat voor winstbelastingen  33.992  34.451 

Winstbelastingen 25  -10.097  -9.853 
Nettoresultaat over het boekjaar  23.895  24.598 

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap  23.895  24.598 
Nettoresultaat over het boekjaar  23.895  24.598 

(In euro's)  Toelichting  2022  2021 

Nettoresultaat per aandeel 26  0,26  0,26 
Nettoresultaat per aandeel na verwatering 26  0,26  0,26 

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Nettoresultaat over het boekjaar 17  23.895  24.598 

Mutaties die in volgende perioden niet worden verantwoord in de winst-en-verliesre-
kening
Actuariële winsten en verliezen toegezegd-pensioenregelingen 17/19  335  153 
Belasting ter zake actuariële winsten en verliezen toegezegd-pensioenregelingen 12/17  -85  -38 
Netto-niet-gerealiseerde resultaten  250  115 

Totaalresultaat over het boekjaar  24.145  24.713 

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap  24.145  24.713 
Totaalresultaat over het boekjaar  24.145  24.713 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s)

 Toe-

lichting 

 2022  2021 

 Geplaatst 
kapitaal 

 Agio- 
reserve 

 Ingehouden 
winsten 

 Netto-
resultaat 
boekjaar  Totaal 

 Geplaatst 
kapitaal 

 Agio- 
reserve 

 Ingehouden 
winsten 

 Netto-
resultaat 
boekjaar  Totaal 

Saldo per 1 januari  9.326  136.219  8.805  24.598  178.948  9.326  136.219  9.976  22.290  177.811 
Nettoresultaat over het boekjaar 17  -    -    -    23.895  23.895  -    -    -    24.598  24.598 
Niet-gerealiseerde resultaten
Actuariële winsten en verliezen toegezegd-pensioenregelingen  17/19  -    -    335  -    335  -    -    153  -    153 
Belasting ter zake actuariële winsten en verliezen toegezegd-
pensioenregelingen  12/17  -    -    -85  -    -85  -    -    -38  -    -38 
Netto-niet-gerealiseerde resultaten  -    -    250  -    250  -    -    115  -    115 

Totaalresultaat over het boekjaar  -    -    250  23.895  24.145  -    -    115  24.598  24.713 

Transacties met aandeelhouders
Resultaatbestemming vorig boekjaar 17/27  -    -    24.598  -24.598  -    -    -    22.290  -22.290  -   
Dividenduitkering 17/27  -    -    -14.734  -    -14.734  -    -    -22.288  -    -22.288 
Inkoop aandelen ingevolge aandeleninkoopprogramma 16/17  -324  -11.786  -2.890  -    -15.000  -    -    -    -    -   
Afwikkeling aandelengerelateerde beloningen middels inkoop 
eigen aandelen 16/17  -    -    -2.802  -    -2.802  -    -    -2.602  -    -2.602 
Personeelskosten ingevolge aandelengerelateerde beloningen 17/22  -    -    976  -    976  -    -    1.314  -    1.314 
Totaal transacties met aandeelhouders  -324  -11.786  5.148  -24.598  -31.560  -    -    -1.286  -22.290  -23.576 

Saldo per 31 december  9.002  124.433  14.203  23.895  171.533  9.326  136.219  8.805  24.598  178.948 
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Geconsolideerd overzicht van kasstromen

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Operationele activiteiten
Nettoresultaat over het boekjaar  23.895  24.598 
Aanpassingen voor

    Financieringsbaten en -lasten 9/24  1.357  1.301 
    Aandeel in resultaten van deelnemingen 11  7  -2 
    Winstbelastingen 25  10.097  9.853 
    Afschrijvingen op immateriële vaste activa 8  1.692  1.722 
    Afschrijvingen op gebruiksrechten 9  10.972  10.648 
    Afschrijvingen op materiële vaste activa 10  2.369  2.069 
    Mutaties in voorzieningen 19/20  -47  560 
    Aandelengerelateerde beloningen 16/17/22/31  976  1.314 

Mutaties in het werkkapitaal   
    Mutaties in vorderingen  -11.521  -6.302 
    Mutaties in kortlopende verplichtingen  11.315  4.870 

Kasstroom uit operationele activiteiten  51.112  50.631 
Betaalde rente  -1.065  -1.143 
Betaalde winstbelasting 7  -7.074  -7.091 
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten  42.973  42.397 
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Geconsolideerd overzicht van kasstromen (vervolg)

De toelichtingen 1 tot en met 32 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro’s) Toelichting  2022  2021 

Investeringsactiviteiten
Investeringen in groepsmaatschappijen 20/30  -1.000  -3.489 
Investeringen in immateriële vaste activa 8  -    -67 
Investeringen in materiële vaste activa 10  -4.006  -4.918 
Desinvesteringen van materiële vaste activa 10  76  104 
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten  -4.930  -8.370 

Financieringsactiviteiten
Leasebetalingen 9  -11.901  -9.943 
Afwikkeling aandelengerelateerde beloningen middels inkoop eigen aandelen 16/17  -2.802  -2.602 
Dividenduitkering aan aandeelhouders 17/27  -14.734  -22.288 
Inkoop aandelen ingevolge aandeleninkoopprogramma 16/17  -15.000  -   
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten  -44.437  -34.833 

Nettokasstroom in het jaar  -6.394  -806 

(In duizenden euro's)  2022  2021 

Nettokasstroom in het jaar  -6.394  -806 
Saldo liquide middelen begin boekjaar  43.599  44.405 
Saldo liquide middelen einde boekjaar  37.205  43.599 
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1 Algemene informatie

Ordina N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht in 1973 in Nederland en statutair gevestigd aan de Ringwade 1, 3439 
LM Nieuwegein, Nederland, met Kamer van Koophandel nummer 30077528. De aandelen van Ordina N.V. zijn sinds 1987 
genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Small Cap Index (AScX). 

De Raad van Bestuur heeft de geconsolideerde jaarrekening 2022 voor Ordina N.V. en haar groepsmaatschappijen (tezamen 
‘Ordina’ genoemd) opgesteld op 15 februari 2023. De Raad van Commissarissen heeft op 15 februari 2023 goedkeuring voor 
publicatie verleend. De geconsolideerde jaarrekening 2023 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 
6 april 2023.

Ordina is de digitale businesspartner die voorsprong realiseert vanuit technologie en marktkennis. Dat doen we door 
technologie, businessuitdagingen en mensen slim met elkaar te verbinden. We helpen onze klanten om hun snelheid te 
vergroten, slimme toepassingen te ontwikkelen, nieuwe digitale diensten te lanceren en te zorgen dat mensen ze omarmen. 

2  Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling 

De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn hieronder weergegeven. Deze grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zijn consistent toegepast binnen Ordina voor de in deze geconsolideerde jaarrekening 
gepresenteerde perioden.

Schommelingen in de economische conjunctuur door bijvoorbeeld een instabiele (geo)politieke situatie hebben direct effect 
op Ordina. De macro-economische vooruitzichten zijn gedurende 2022 negatief bijgesteld, maar ook met veel onzekerheid 
omgeven. De oorlog in Oekraïne en de impact op wereldwijde supply chains kan mogelijk een impact hebben op onze klanten 
en daarmee indirect op Ordina. Op basis van de huidige ontwikkelingen is de impact op Ordina van de oorlog in Oekraïne op de 
korte termijn beperkt. 

De omzet van Ordina is in 2022 gestegen naar EUR 429,4 miljoen (2021: EUR 394,5 miljoen). Het nettoresultaat over 2022 
bedraagt EUR 23,9 miljoen (2021: EUR 24,6 miljoen). De free cashflow over 2022 bedraagt EUR 27,1 miljoen (2021: EUR 
27,6 miljoen). De algemene richting is zeer positief voor onze sector. Tegelijkertijd heerst er grote onzekerheid in de bredere 
economie. We moeten rekening houden met de mogelijkheid van een wereldwijde recessie, manieren vinden om het hoofd 

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 
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te bieden aan de toenemende inflatie en ruimte maken om onze mensen adequaat te blijven belonen op een manier die past 
bij een hoge levensstandaard. Het feit dat onze klanten voor complexe uitdagingen staan, is des te meer reden om onze 
bestaande strategie een digitale zakenpartner te worden te versnellen. Hoewel we verwachten voldoende uitdagingen tegen 
te komen, hebben onze activiteiten dit jaar ons in een veel sterkere positie gebracht om onze klanten te helpen veranderingen 
voor te blijven – wat de toekomst ook brengt.  

2.1 Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening van Ordina N.V. is opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards (IFRS) zoals aanvaard voor gebruik binnen de Europese Unie en voldoet aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW.

De jaarrekening van Ordina is opgesteld in het Engels en in het Nederlands, waarbij de Engelstalige versie leidend is. 

Ordina heeft de geconsolideerde jaarrekening 2022 opgemaakt op basis van de continuïteitsveronderstelling.

De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders 
aangegeven, als gevolg waarvan sprake kan zijn van afrondingsverschillen. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd 
op historische kostprijzen tenzij anders aangegeven. Personeelsgerelateerde voorzieningen voortvloeiend uit toegezegd-
pensioenregelingen zijn op actuele waarde gewaardeerd. 

In de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers opgenomen met betrekking tot voorgaande perioden. De jaarrekening is consistent 
opgemaakt met vorig jaar en er bestaan geen verschillen in beginsaldi van balansposities.

Het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met IFRS-regelgeving vereist van het management 
dat zij beoordelingen, inschattingen en aannames maakt die de toepassing van richtlijnen en de waarderingen voor activa, 
verplichtingen, opbrengsten en kosten beïnvloeden. De gemaakte schattingen en aannames zijn gebaseerd op historische 
ervaringen en diverse andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als reëel worden beschouwd. De gemaakte 
inschattingen en aannames hebben gediend als basis voor de beoordeling van waarde van de verantwoorde activa en 
verplichtingen. Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen echter afwijken van gemaakte inschattingen.

Schattingen en onderliggende aannames worden voortdurend beoordeeld en indien noodzakelijk aangepast. Wijzigingen in 
schattingen en aannames worden verwerkt in de periode waarin de schattingen worden herzien als de herziening uitsluitend 
op de desbetreffende periode betrekking heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden als de herziening 
zowel de huidige als toekomstige perioden beïnvloedt. De schattingen en beoordelingen van het management bij de 
toepassing van IFRS die een belangrijk effect hebben op de jaarrekening en toekomstige perioden zijn opgenomen onder 
toelichting 5.
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Toepassing nieuwe standaarden
Ordina heeft voor het eerst bepaalde standaarden en wijzigingen toegepast, die van kracht zijn voor boekjaren die aanvangen 
op of na 1 januari 2022 (tenzij anders vermeld). Ordina heeft geen andere standaard, interpretatie of wijziging die is uitgegeven 
maar nog niet van kracht is, vervroegd toegepast.

De nieuwe standaarden en aanpassingen op bestaande standaarden in 2022 hebben geen materieel effect op het 
vermogen en resultaat van Ordina en de toelichting in de jaarrekening. De gepubliceerde aanpassing van IAS 37 betreffende 
verlieslatende contracten, welke met ingang van 1 januari 2022 moet worden toegepast, heeft geen materieel effect voor 
Ordina omdat verantwoording reeds plaatsvond in lijn met de aangepaste standaard.

Gepubliceerde standaarden welke nog niet effectief zijn
Ultimo 2022 zijn diverse nieuwe en aangepaste standaarden en interpretaties gepubliceerd, maar nog niet effectief op 
het moment van publicatie van deze jaarrekening. Ordina zal deze nieuwe en aangepaste standaarden en interpretaties 
toepassen, voor zover van toepassing, zodra deze effectief worden.

Alle gepubliceerde nieuwe en aangepaste IFRS standaarden en interpretaties welke nog niet van toepassing zijn voor 
verslaggevingsperiodes welke aanvangen op 1 januari 2022 zijn niet vervroegd toegepast. Naar verwachting hebben nieuwe 
standaarden welke van toepassing zijn na 2022 geen materieel effect op het vermogen en resultaat van Ordina en de 
toelichting in de jaarrekening. 

2.2 Grondslagen voor de consolidatie

Groepsmaatschappijen zijn alle entiteiten waarover Ordina beslissende zeggenschap kan uitoefenen. Beslissende 
zeggenschap is van kracht indien Ordina direct dan wel indirect de financiële en operationele bedrijfsvoering van een 
onderneming kan bepalen. De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde jaarrekening van 
Ordina N.V. opgenomen vanaf de datum dat de beslissende zeggenschap verworven wordt tot het moment dat Ordina N.V. 
de beslissende zeggenschap verliest. In alle groepsmaatschappijen die in de consolidatie over 2021 en 2022 zijn opgenomen 
heeft Ordina een belang van 100%. Er is derhalve geen aandeel van derden van toepassing.

De kostprijs van een acquisitie wordt gewaardeerd als het totaal van de betaalde vergoeding, die wordt gewaardeerd op de 
reële waarde op de overnamedatum en het bedrag van eventuele minderheidsbelangen in de overgenomen partij. Voor elke 
acquisitie kiest Ordina of minderheidsbelangen in de overgenomen partij worden gewaardeerd tegen reële waarde of tegen 
het evenredige deel van de identificeerbare netto activa van de overgenomen partij.

Intercompany balansverhoudingen, transacties en niet-gerealiseerde winsten op dergelijke transacties worden bij het opstellen 
van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. Transacties met geassocieerde deelnemingen worden bij het opstellen 
van de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd voor wat betreft het aandeel van Ordina in de betreffende geassocieerde 
deelneming.
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De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling zoals opgenomen in deze jaarrekening zijn van toepassing op de 
balans en winst-en-verliesrekening van alle in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen.

Overige investeringen betreffen de minderheidsbelangen in ondernemingen waarbij Ordina invloed van betekenis heeft, echter 
geen beslissende zeggenschap. Invloed van betekenis wordt over het algemeen verondersteld bij een aandeelhoudersbelang 
van tussen de 20% en 50%. Deze investeringen worden bij eerste verwerking verantwoord tegen kostprijs en vervolgens op 
basis van de ‘equity methode’ (zie grondslag 2.8).

2.3 Gesegmenteerde verslaggeving

Segmentinformatie wordt gerapporteerd consistent met de wijze waarop binnen Ordina de rapportagelijnen, besluitvorming 
en besturing zijn ingericht. De Raad van Bestuur is geïdentificeerd als het hoogste orgaan voor wat betreft strategische 
besluitvorming (de zogenaamde chief operating decision maker). De Raad van Bestuur bestaat uit de CEO en de CFO.

Voor een nadere toelichting van de segmentinformatie wordt verwezen naar toelichting 7.

2.4 Buitenlandse valuta

2.4.1 Functionele en presentatievaluta
Alle groepsmaatschappijen kennen de euro als functionele valuta. Dientengevolge is deze geconsolideerde jaarrekening 
opgemaakt in euro’s, zijnde de valuta van de primaire economische omgeving van Ordina.

2.4.2 Omrekening afwijkende valuta
Indien van toepassing worden transacties en balansposities in vreemde valuta omgerekend naar de functionele valuta (euro’s) 
per transactiedatum respectievelijk balansdatum. Eventuele omrekenverschillen worden direct verantwoord in de winst-en-
verliesrekening.

2.5 Immateriële vaste activa

2.5.1 Goodwill
Acquisities worden opgenomen onder toepassing van de ‘purchase method of accounting’. Goodwill vloeit voort uit de 
acquisities van groepsmaatschappijen. Goodwill wordt bepaald op basis van het verschil tussen de aankoopprijs van de 
acquisitie en de netto reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa en verplichtingen inclusief voorwaardelijke 
verplichtingen op het moment van overname. De kostprijs van een acquisitie wordt gewaardeerd als het totaal van de 
betaalde vergoeding, die wordt gewaardeerd op de reële waarde op de overnamedatum en het bedrag van eventuele 
minderheidsbelangen in de overgenomen partij. Voor elke acquisitie kiest Ordina of minderheidsbelangen in de overgenomen 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 111 

partij worden gewaardeerd tegen reële waarde of tegen het evenredige deel van de identificeerbare netto activa van 
de overgenomen partij. Voorwaardelijke elementen in de aankoopprijs worden bij acquisitie gewaardeerd op reële waarde 
en tevens verantwoord als verplichting, waarbij afwijkingen als gevolg van waardeverschillen ten bate of ten laste van 
de resultatenrekening worden gebracht. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs onder vermindering van cumulatieve 
bijzondere waardeverminderingen.

Kosten welke verband houden met een acquisitie worden verantwoord ten laste van het resultaat op het moment dat zij 
zich voordoen.

Er is sprake van een acquisitie wanneer de verworven reeks activiteiten en activa een input en een substantieel proces 
omvat die samen significant bijdragen aan het vermogen om output te creëren. Het verworven proces wordt als substantieel 
beschouwd wanneer het cruciaal is voor het vermogen om output te blijven produceren en de verkregen input een 
personeelsbestand omvat met de nodige kennis, vaardigheden en ervaring om dat proces uit te voeren of als het significant 
bijdraagt aan het vermogen om output te blijven produceren en als uniek of schaars wordt beschouwd en niet vervangen 
kan worden zonder aanzienlijke kosten, inspanning of vertraging in het vermogen om output te blijven produceren. 

Voor de beoordeling of sprake is van een bijzondere waardevermindering is goodwill toegerekend aan groepen van 
kasstroomgenererende eenheden (operationele segmenten). Een bijzondere waardevermindering van de goodwill wordt, indien 
van toepassing, ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Een bijzondere waardevermindering met betrekking tot 
goodwill wordt nimmer teruggenomen. Bij verkoop van een entiteit, waarbij sprake is van verlies van beslissende zeggenschap, 
wordt de gerelateerde activa (inclusief goodwill), verplichtingen, minderheidsbelangen en andere vermogenscomponenten niet 
langer gewaardeerd, waarbij een resultaat van deze verwerking wordt verantwoord in het resultaat verwerkt.

Eventuele negatieve goodwill (badwill) voortvloeiend uit de verwerving van een deelneming wordt direct in de winst-en-
verliesrekening verantwoord.

Goodwill bij de verwerving van geassocieerde deelnemingen is begrepen in de investering in geassocieerde deelnemingen 
en wordt niet separaat beoordeeld op een bijzondere waardevermindering.

2.5.2 Software
Softwarelicenties worden geactiveerd op basis van gemaakte kosten voor het aankopen en gebruiksklaar maken van de 
software. Intern ontwikkelde software wordt geactiveerd voor zover de kostprijs voortvloeit uit de ontwikkelings- en testfase 
van een project en indien kan worden aangetoond dat:
• het project technisch uitvoerbaar is zodat het geschikt is voor gebruik of verkoop;
• de intentie aanwezig is om het project te voltooien en de software te gebruiken of te verkopen;
• de software in de toekomst aantoonbaar economische voordelen zal genereren;
• er technische, financiële en andere middelen aanwezig zijn om de software te voltooien en te gebruiken;
• het mogelijk is om de uitgaven, die kunnen worden toegerekend aan de ontwikkeling van de software, op een betrouwbare 

wijze te bepalen.
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Direct toewijsbare kosten welke aan de intern ontwikkelde software worden toegerekend, bevatten personeelskosten alsmede 
direct toerekenbare externe kosten. Overige uitgaven ten behoeve van intern ontwikkelde software welke niet voldoen aan de 
gestelde criteria worden verantwoord ten laste van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Software heeft een eindige gebruiksduur en wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijving wordt lineair ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht op basis van de 
verwachte gebruiksduur. Op in eigen beheer vervaardigde software wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname.

2.5.3 Immateriele vaste activa gerelateerd aan klanten
De immateriële vaste activa gerelateerd aan klanten hebben betrekking op de in overeenstemming met IFRS 3 (Business 
Combinations) geïdentificeerde immateriële activa van acquisities en betreffen onder meer merknamen en klant- en 
contractportefeuilles en worden gewaardeerd op reële waarde op het moment van overname. De reële waarde bij overname 
is op dat moment de kostprijs. Aansluitend worden de immateriële vaste activa gerelateerd aan klanten gewaardeerd tegen 
kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

2.5.4 Afschrijving van immateriële vaste activa
Afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht op basis van de geschatte gebruiksduur 
van een immaterieel actief. Op goodwill wordt niet afgeschreven. Goodwill wordt jaarlijks op balansdatum getest op 
bijzondere waardevermindering. Op overige immateriële vaste activa wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname.

De door het management geschatte gebruiksduur van de immateriële vaste activa op grond waarvan de afschrijvingen 
worden bepaald, is als volgt:
• Software: 3-7 jaar
• Merknamen:  3 jaar
• Klantenbestanden:  10 jaar
 
De afschrijvingstermijnen worden jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast.

2.6 Leases

Ordina beoordeelt bij het aangaan van een contract of een contract een lease bevat. Hiervan is sprake op het moment dat 
Ordina gedurende een bepaalde periode de zeggenschap krijgt over een actief in ruil voor een vergoeding.

2.6.1 Gebruiksrechten
Ordina verantwoordt een gebruiksrecht op het moment dat de leaseovereenkomst aanvangt en het betreffende actief 
beschikbaar is voor gebruik. Het gebruiksrecht wordt gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingen en gecorrigeerd voor aanpassingen ingevolge de herwaardering van de leaseverplichting. 
De boekwaarde van het gebruiksrecht bevat het bedrag van de verantwoorde leaseverplichting, initiële directe kosten 
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verbonden aan de lease en leasebetalingen welke zijn gedaan voorafgaand aan of op het moment dat de leaseovereenkomst 
wordt aangegaan, verminderd met mogelijke lease incentives. Gebruiksrechten worden lineair afgeschreven over de 
gebruiksduur van het actief of de kortere leaseovereenkomstperiode voor zover er geen redelijke zekerheid bestaat dat Ordina 
eigendom verkrijgt over het geleasete actief aan het eind van de leasetermijn.

De geschatte gebruiksduur van de activa verkregen in lease is als volgt:
• Auto’s 2-5 jaar
• Huurpanden 2-10 jaar
• Overig 2-4 jaar

De leasecontracten welke worden afgesloten door Ordina bevatten geen koopoptie welke redelijkerwijs zeker zal worden 
uitgeoefend. Gebruiksrechten worden beoordeeld op bijzondere waardevermindering.

2.6.2 Leaseverplichtingen
Op het moment van aanvang van een leaseovereenkomst verantwoordt Ordina een leaseverplichting op basis van de 
contante waarde van de toekomstige leasebetalingen gedurende de looptijd van het contract. De leasebetalingen omvatten 
vaste leasebetalingen, te ontvangen incentives en variabele leasebetalingen welke afhankelijk zijn van een index of tarief, en 
verschuldigde bedragen uit hoofde van restwaardegaranties . 

Indien de impliciete rente in de leaseovereenkomst niet kan worden vastgesteld, wordt bij de berekening van de contante 
waarde gebruik gemaakt van een incrementele rente op de startdatum van het contract welke wordt bepaald op basis van het 
onderliggende actief en de looptijd van de betreffende leaseovereenkomsten. De incrementele rente is het rentepercentage 
dat Ordina zou moeten betalen om gedurende een vergelijkbare looptijd en met vergelijkbare zekerheden, een lening aan te 
gaan voor de aanschaf van een actief met een vergelijkbare waarde als het gebruiksrecht in een vergelijkbare economische 
omgeving. De incrementele rente geeft hiermee weer wat Ordina ‘zou moeten betalen’, wat een schatting vereist wanneer 
geen waarneembare tarieven beschikbaar zijn of wanneer deze moeten worden aangepast aan de voorwaarden van de lease. 
Ordina schat de incrementele rente in op basis van waarneembare input (zoals marktrentes) en indien vereist van bepaalde 
entiteit specifieke schattingen (zoals bijvoorbeeld entiteit specifieke credit ratings).

Na aanvang van de leaseovereenkomst wordt de leaseverplichting verhoogd met interest en verminderd met betaalde 
leasetermijnen. Aanvullend wordt de leaseverplichting aangepast indien sprake is van een aanpassing van het contract, 
aanpassing van looptijd of wijziging in de leasebetalingen (bijvoorbeeld wijzigingen in toekomstige betalingen als gevolg van 
een index of tarief) of een wijziging in de beoordeling van de koopoptie van het onderliggende actief. 

2.6.3 Korte termijn leases en leases met een geringe waarde
Ordina past de vrijstelling voor leases met een looptijd korter dan 12 maanden toe voor de huur van apparatuur en huurauto’s. 
Deze leases hebben een looptijd vanaf de aanvangsdatum van minder dan 12 maanden en bevatten geen koopoptie’. Tevens 
wordt de vrijstelling voor leases met een geringe waarde (minder dan EUR 5.000) toegepast. Betalingen met betrekking 
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tot korte termijn leases of leases met een geringe waarde worden verantwoord ten laste van de winst-en-verliesrekening 
evenredig verdeeld over de looptijd van de lease.

2.6.4 Belangrijke schattingen en aannames bij de beoordeling van verlengingsopties
Ordina beoordeelt de looptijd van de leaseovereenkomst als de niet opzegbare leasetermijn in samenhang met een 
mogelijke verlengingsoptie of mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging. Ordina heeft diverse leaseovereenkomsten waarin 
een verlengingsoptie is opgenomen. Bij de waardering wordt rekening gehouden met een verlengingsoptie voor zover het 
redelijkerwijs zeker is dat van de verlengingsoptie of de mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging gebruik gemaakt zal 
worden. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met alle relevante factoren om door middel van een mogelijke 
verlenging een economisch voordeel te realiseren. Beoordeling of gebruik wordt gemaakt van verlengingsopties vindt 
plaats bij aanvang van de leaseovereenkomst en vervolgens telkens wanneer daar aanleiding toe is. Ordina heeft rekening 
gehouden met verlengingsopties bij enkele huurcontracten. Voor de betreffende contracten geldt dat een contractverlenging 
als redelijkerwijs zeker wordt beoordeeld. De looptijd van verlengingsopties opgenomen in huurcontracten varieert tussen 
de 3 en 5 jaar. Bij overeenkomsten betreffende leaseauto’s wordt geen rekening gehouden met aanwezige verlengingsopties, 
omdat het beleid van Ordina is om autoleaseovereenkomsten in beginsel nooit langer te laten duren dan 4 jaar ongeacht 
mogelijke verlengingsopties.

2.7 Materiële vaste activa

2.7.1 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. Hierin zijn inbegrepen de bijkomende kosten die direct toerekenbaar zijn aan de verkrijging of 
vervaardiging van het actief. Kosten gemaakt na eerste verwerking in de jaarrekening zijn inbegrepen in de boekwaarde 
van het actief dan wel een afzonderlijk actief indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met 
betrekking tot het actief naar Ordina zullen vloeien en de kosten van het actief op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. 
Onderhoudskosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin zij zich voordoen. Boekwinsten en 
-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Terreinen worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen 
overheidssubsidies in relatie tot aangekochte terreinen worden in mindering gebracht op de aankoopprijs.

Direct na verkoop wordt materiële vaste activa niet langer gewaardeerd (op het moment dat de ontvanger de zeggenschap 
over het actief verwerft) of als er geen toekomstige economische voordelen worden verondersteld in verband met het gebruik 
of verkoop.

2.7.2 Afschrijving van materiële vaste activa
Afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht op basis van de geschatte gebruiksduur 
van een actief. 
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De door het management geschatte gebruiksduur van materiële vaste activa op grond waarvan de afschrijvingen worden 
bepaald, is als volgt:
• Terreinen oneindig
• Verbouwingen:    2-10 jaar
• Inventaris:    3-5 jaar
• Apparatuur:  2-4 jaar

Verbouwingen worden afgeschreven over de resterende looptijd van de huurovereenkomsten van de betreffende gebouwen of 
de economische levensduur indien deze korter is.  

De restwaarde, die veelal is bepaald op nihil, en gebruiksduur van de materiële vaste activa worden jaarlijks per balansdatum 
beoordeeld en aangepast indien noodzakelijk.

2.8 Investeringen in geassocieerde deelnemingen

Geassocieerde deelnemingen zijn alle entiteiten waarover Ordina invloed van betekenis, doch geen beslissende zeggenschap 
kan uitoefenen, meestal door middel van het beschikken over 20% tot 50% van de stemrechten. Investeringen in 
geassocieerde deelnemingen worden door middel van de ‘equity-methode’ verantwoord. De eerste verwerking geschiedt 
tegen kostprijs op het moment dat Ordina de investeringsverplichting aangaat. De waardering van geassocieerde 
deelnemingen is inclusief goodwill zoals bepaald op de overnamedatum, onder vermindering van cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen.

Het aandeel in het resultaat van de geassocieerde deelneming dat aan Ordina wordt toegerekend, wordt verwerkt in de winst-
en-verliesrekening. Het aandeel van de mutaties in de reserves van een geassocieerde deelneming dat na de overnamedatum 
aan Ordina toerekenbaar is, wordt verantwoord in de reserves van Ordina, waarbij de verwerking in de reserves van Ordina de 
verwerking in de reserves van de geassocieerde deelneming volgt. 

Indien het aandeel van verliezen toerekenbaar aan Ordina de boekwaarde van de geassocieerde deelneming overschrijdt, 
worden verdere verliezen niet meer opgenomen, tenzij er door Ordina zekerheden zijn gesteld ten behoeve van de 
geassocieerde deelneming dan wel dat er verplichtingen zijn aangegaan of betalingen namens de geassocieerde deelneming 
zijn verricht. Indien sprake is van niet uit de balans blijkende verplichtingen ter zake geassocieerde deelnemingen waarvoor 
Ordina aansprakelijk kan worden gesteld, zijn deze opgenomen in de niet uit de balans blijkende voorwaardelijke en 
contractuele verplichtingen en rechten (zie toelichting 29).
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2.9 Handelsdebiteuren en overige kortlopende activa

Handelsdebiteuren en overige kortlopende activa worden bij de eerste verwerking in de jaarrekening opgenomen tegen 
de transactieprijs en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs, gebruikmakend van de effectieve rentemethode en onder 
aftrek van de voorziening voor oninbaarheid. Onder toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten wordt een voorziening 
getroffen voor het verwachte kredietverlies op handelsdebiteuren, nog te factureren omzet en contractactiva gebaseerd 
op de verwachte afwikkeltermijn van deze activa. Deze voorziening voor kredietverliezen wordt bepaald op basis van 
historische kredietverliezen op handelsdebiteuren, nog te factureren omzet en contractactiva gecorrigeerd voor economische 
ontwikkelingen en toekomstverwachtingen relevant voor de specifieke vorderingen. De dotatie aan de voorziening voor 
kredietverliezen wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de overige bedrijfslasten.

De overige kortlopende vorderingen betreffen de nog te factureren bedragen, contractactiva, overige vorderingen en 
vooruitbetalingen. 

Contractactiva is het recht op vergoeding in ruil voor goederen of diensten die zijn overgedragen aan de klant. Als dit recht 
op vergoeding ontstaat voordat de klant deze betaalt of voordat de betaling verschuldigd is, wordt een contractactief 
opgenomen. De contractactiva worden verantwoord onder de overige kortlopende activa voor zover deze contractactiva de 
contractverplichtingen voor deze projecten overschrijden. Een contractverplichting is de verplichting om goederen of diensten 
over te dragen aan een klant voor zover Ordina hiervoor een vergoeding van de klant heeft ontvangen. Contractverplichtingen 
worden opgenomen als opbrengsten wanneer Ordina voldoet aan haar contractuele prestatieverplichting. 

Indien voor lopende projecten de contractverplichtingen hoger zijn dan de contractactiva, wordt het saldo betreffende deze 
projecten verantwoord onder de overige kortlopende verplichtingen. In dit kader wordt tevens verwezen naar de grondslagen 
ter zake de omzetverantwoording (zie grondslag 2.17).

2.10 Liquide middelen

De liquide middelen betreffen aanwezige kassaldi en saldi uit hoofde van lopende rekeningen bij bancaire instellingen. 
Rekening-courantvorderingen worden in het kasstromenoverzicht gepresenteerd als onderdeel van de liquide middelen. 
Rekening-courantschulden bij bancaire instellingen worden verantwoord als bancaire schulden onder de kortlopende 
verplichtingen.

2.11 Voor verkoop aangehouden activa en verplichtingen

Indien voor een vast actief sprake is van een voornemen tot verkoop en de boekwaarde zal worden gerealiseerd middels 
deze verkoop, wordt het betreffende vaste actief geclassificeerd als ‘voor verkoop aangehouden activa’. Voorwaarde hierbij 
is dat het vaste actief in huidige staat beschikbaar is voor verkoop en de verkoop hoogstwaarschijnlijk is. Acties die nodig 
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zijn om de verkoop te voltooien geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat er significante wijzigingen in de verkoop zullen 
worden aangebracht of dat de beslissing om te verkopen zal worden ingetrokken. Het management moet zich committeren 
aan het plan om het actief te verkopen en de verkoop moet naar verwachting binnen een jaar na classificatiedatum worden 
afgerond. Een vast actief geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wordt gewaardeerd tegen de laagste waarde van 
de boekwaarde en de reële waarde minus de verkoopkosten. De voor verkoop aangehouden activa en verplichtingen worden 
afzonderlijk als vlottende posten op de balans gepresenteerd.

2.12 Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa (impairment)

Een immaterieel actief met een oneindige gebruiksduur alsmede een immaterieel actief dat nog niet gebruiksklaar is, wordt 
niet afgeschreven maar jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardevermindering. Activa met een bepaalbare gebruiksduur 
worden afgeschreven en beoordeeld op bijzondere waardevermindering telkens indien er een indicatie is dat de boekwaarde 
afwijkt van de realiseerbare waarde. Een bijzondere waardevermindering wordt bepaald op het bedrag dat de boekwaarde de 
realiseerbare waarde overschrijdt.

2.12.1 Berekening van de realiseerbare waarde
De realiseerbare waarde van een actief of kasstroomgenererende eenheid is de hoogste waarde van de reële waarde minus 
vervreemdingskosten en de bedrijfswaarde (waarde in gebruik). De bedrijfswaarde is de contante waarde van de kasstromen 
die verwacht worden voort te komen uit een actief of kasstroomgenererende eenheid. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde 
wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een disconteringsvoet 
voor belasting die de weerslag is van zowel de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld als het specifieke risico 
met betrekking tot het actief. De berekening van de reële waarde minus vervreemdingskosten is gebaseerd op beschikbare 
gegevens van bindende verkooptransacties, uitgevoerd tegen marktvoorwaarden, voor vergelijkbare activa of waarneembare 
marktprijzen minus bijkomende kosten voor vervreemding van het actief.

Voor een actief dat geen individueel te bepalen kasstromen genereert, wordt de economische waarde bepaald voor de 
kasstroomgenererende eenheid waarvan het actief deel uitmaakt.

2.12.2 Terugname van bijzondere waardeverminderingen (terugname impairment)
Een bijzondere waardevermindering met betrekking tot goodwill wordt nimmer teruggenomen.

Een bijzondere waardevermindering met betrekking tot overige activa wordt teruggenomen indien schattingen, aan de 
hand waarvan de realiseerbare waarde was bepaald, veranderd zijn. Een bijzondere waardevermindering wordt uitsluitend 
teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief na terugname niet hoger wordt dan de boekwaarde die, na aftrek van 
afschrijvingen, op dat moment zou zijn vastgesteld indien er geen bijzondere waardevermindering was verantwoord. Jaarlijks 
wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een bijzondere waardevermindering die in voorgaande perioden is opgenomen 
voor een actief, met uitsluiting van goodwill, niet meer bestaat of mogelijk is afgenomen. Indien een dergelijke indicatie 
bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief opnieuw vastgesteld en de bijzondere waardevermindering 
aangepast voor zover de beoordeling daartoe aanleiding geeft.
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2.13 Eigen vermogen

2.13.1 Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Ordina N.V. bestaat uit 160.000.000 gewone aandelen, 39.999.995 preferente aandelen en 1 
prioriteitsaandeel. Het uitgegeven en volgestorte prioriteitsaandeel en de uitgegeven en volgestorte gewone aandelen worden 
gekwalificeerd als eigen vermogen.

Direct toewijsbare kosten gerelateerd aan de uitgifte van nieuwe gewone aandelen worden (onder aftrek van belastingen) 
direct bij uitgifte als correctie op de emissieopbrengst in mindering gebracht op het eigen vermogen.

2.13.2 Inkoop eigen aandelen
Op het moment dat Ordina N.V. eigen aandelen inkoopt (zogenaamde Treasury Shares), wordt het bedrag van de vergoeding 
voor deze inkoop, inclusief eventuele direct toewijsbare kosten (onder aftrek van belastingen) in mindering gebracht op 
het eigen vermogen tot het moment dat de betreffende aandelen worden ingetrokken, heruitgegeven of verkocht. Indien 
ingekochte eigen aandelen worden verkocht of heruitgegeven, dan wordt het ontvangen bedrag, onder aftrek van direct 
toewijsbare kosten (onder aftrek van belastingen) verantwoord ten gunste van het eigen vermogen. Op het moment dat 
ingekochte eigen aandelen worden ingetrokken, wordt de waarde boven de nominale waarde in mindering gebracht op de 
agioreserve en de ingehouden winsten op basis van de verhouding van deze reserves bij aanvang van het boekjaar waarin de 
aandelen worden ingetrokken.

2.13.3 Dividenden
Een dividenduitkering aan de aandeelhouders van Ordina N.V. wordt als verplichting verantwoord op het moment dat de 
Algemene Vergadering daartoe besluit.

2.14 Personeelsgerelateerde voorzieningen

2.14.1 Pensioenregelingen
Ordina heeft zowel toegezegde-bijdrageregelingen (op basis van beschikbare premies) als toegezegd-pensioenregelingen. Bij 
een toegezegde-bijdrageregeling worden vaste premies betaald aan een verzekeringsmaatschappij. Bij deze pensioenregeling 
heeft Ordina geen wettelijke of feitelijke verplichting om aanvullende premies te betalen indien de maatschappij onvoldoende 
middelen heeft om huidige of toekomstige pensioenen te betalen. Een toegezegd-pensioenregeling is een regeling die 
niet classificeert als een toegezegde-bijdrageregeling. Dit is een regeling waarbij aan de medewerkers een pensioen wordt 
toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.

2.14.1.1 Toegezegde-bijdrageregelingen (op basis van het beschikbare-premiestelsel)
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Bijdragen aan toegezegde-bijdrageregelingen worden als last in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode waarin 
de gerelateerde diensten zijn ontvangen. Naast deze verplichtingen heeft Ordina geen overige verplichtingen aangaande 
pensioenregelingen op basis van een beschikbare-premieregeling.

2.14.1.2 Toegezegd-pensioenregelingen
De in de balans opgenomen verplichting ten aanzien van toegezegd-pensioenregelingen is de contante waarde van 
de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen, minus de reële waarde van de beleggingen binnen 
de pensioenregelingen. Jaarlijks wordt de verplichting uit hoofde van toegezegd- pensioenregelingen berekend door 
onafhankelijke actuarissen op basis van actuariële veronderstellingen met gebruik van de ‘projected unit credit‘- methode. 
De contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen wordt berekend door het contant 
maken van de geschatte toekomstige kasstromen. Daarbij wordt uitgegaan van de rentetarieven die gelden voor hoge 
kwaliteit ondernemingsobligaties, die zijn uitgegeven in dezelfde valuta als waarin de pensioenen betaald zullen worden, 
en die een looptijd hebben die ongeveer gelijk is aan de looptijd van de gerelateerde pensioenverplichting.

Actuariële winsten en verliezen worden direct verantwoord in het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat. 
De pensioenlasten gedurende het boekjaar (bestaande uit pensioenkosten, rentekosten en verwacht rendement op 
opgebouwde waarden) worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

2.14.2 Aandelenregelingen
Aan de leden van de Raad van Bestuur en het senior management is een langetermijn variabele beloning toegekend 
waarbij sprake is van een uitkering in aandelen Ordina N.V. Voor deze langetermijn variabele beloning worden jaarlijks de 
prestatiecriteria voor de voorliggende driejaarsperiode bepaald. Op basis van deze prestatiecriteria wordt jaarlijks en per 
individuele driejaarsperiode beoordeeld in hoeverre daadwerkelijk aandelen Ordina N.V. zullen worden verkregen.

Waardering van de naar verwachting te verkrijgen aandelen vindt plaats op basis van de aandelenkoers op het moment 
van toekenning van de regeling. Voor de door de leden van de Raad van Bestuur verkregen aandelen geldt dat daarop, 
voor de aansluitende duur van twee jaar, een blokkade van toepassing is voor wat betreft de verhandelbaarheid ervan. 
Verkoop van een deel van de aandelen om met de opbrengst de belasting met betrekking tot de toekenning van de aandelen 
te voldoen, valt buiten deze handelsblokkade.

De kosten worden verantwoord onder de personeelskosten, gelijktijdig met een corresponderende toename van het eigen 
vermogen (ingehouden winsten), over de periode waarin de service en, indien van toepassing, de prestatievoorwaarden 
zijn vervuld (de ‘vestingperiode’). De cumulatieve verantwoorde last voor in aandelen afgewikkelde transacties die 
is opgenomen op de verslagdatum tot en met de datum waarop de aandelen onvoorwaardelijk worden toegekend, 
weerspiegelt de mate waarin de ‘vestingperiode’ is verstreken en is de beste inschatting van het aantal aandelen dat 
uiteindelijk onvoorwaardelijk zal worden toegekend. De baten of lasten die in een periode verantwoord zijn in de winst-en-
verliesrekening vertegenwoordigen de mutatie in de cumulatieve kosten die aan het begin en het einde van die periode 
zijn opgenomen. Indien bij de afwikkeling nieuwe aandelen worden uitgegeven, wordt alsdan de verantwoorde waarde van 
de aandelengerelateerde beloningen verantwoord als storting op de nieuw uitgegeven aandelen. Indien reeds uitgegeven 
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aandelen worden ingekocht om de verplichting uit hoofde van aandelenregelingen te voldoen, leidt deze inkoop tot een 
uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten (zie ook de toelichting onder grondslag 2.13.2). 

2.15 Voorzieningen

In de balans wordt een voorziening verwerkt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting als gevolg van een gebeurtenis in het verleden, 
• het is aannemelijk dat voor afwikkeling van die verplichting sprake zal zijn van een uitstroom van middelen, en
• er kan een betrouwbare inschatting worden gemaakt van de uitstroom van geldmiddelen die noodzakelijk worden geacht 

om de verplichting af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de te verwachten kosten voor het voldoen aan de 
verplichting. De voorziening wordt contant gemaakt tegen een percentage voor belasting, rekening houdend met de 
tijdswaarde van geld in de huidige markt en de risico’s specifiek voor de verplichting. De toename van een voorziening 
ingevolge het verstrijken van tijd wordt verantwoord als financieringslast.

Naast de onder grondslag 2.14.1.2 genoemde voorziening betreffende toegezegd-pensioenregelingen wordt een voorziening 
gevormd voor reorganisatiekosten, lopende garantie- en projectvoorzieningen en verlieslatende contracten en nog af te 
wikkelen earn-out verplichtingen.

In verband met reorganisatiekosten wordt een voorziening getroffen wanneer Ordina een gedetailleerd plan voor de 
reorganisatie heeft geformaliseerd en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. 
Kosten in verband met toekomstige operationele activiteiten worden niet in de reorganisatievoorziening begrepen.

Voor ultimo boekjaar lopende garantieverplichtingen wordt een voorziening opgenomen ter grootte van de geschatte 
werkzaamheden voortvloeiende uit deze verplichtingen. Een garantievoorziening wordt gevormd op basis van de kostprijs van 
de naar verwachting nog uit te voeren werkzaamheden.

Voorzieningen voor verlieslatende contracten hebben betrekking op geschatte nog te verrichten werkzaamheden betreffende 
deze contracten. Er wordt een voorziening gevormd voor verlieslatende contracten ter grootte van het bedrag dat de 
door Ordina naar verwachting te behalen voordelen uit een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om de 
verplichtingen uit de betreffende overeenkomst te voldoen.

2.16 Handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen

Handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen worden bij de eerste verwerking in de jaarrekening opgenomen 
tegen reële waarde en daarna tegen de geamortiseerde kostprijs gebruikmakend van de effectieve rentemethode.
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2.17 Omzet uit contracten met klanten

Ordina is actief op het gebied van IT dienstverlening. Omzet uit contracten met klanten wordt verantwoord op het moment dat 
aan de prestatieverplichtingen is voldaan en de controle over de geleverde dienst of goed is overgedragen aan de klant. Omzet 
wordt verantwoord tot het bedrag dat verwacht wordt te ontvangen in ruil voor de geleverde diensten en goederen. 

Met betrekking tot de belangrijke schattingen en aannames bij de verantwoording van omzet uit contracten met klanten 
verwijzen wij naar hetgeen is vermeld in toelichting 5.

Ordina beoordeelt of sprake is van afzonderlijke prestatieverplichtingen binnen een contract. Een prestatieverplichting is de 
belofte aan de klant om diensten en/of goederen te leveren. Een prestatieverplichting kan betrekking hebben op een levering 
van een individuele dienst of goed of op een serie van individueel te onderscheiden diensten of goederen, welke op hoofdlijnen 
gelijke kenmerken vertonen en een gelijk patroon van levering kennen. Een prestatieverplichting wordt vastgesteld bij aanvang 
van het contract op basis van de contractuele voorwaarden en afspraken.

Omzet wordt per afzonderlijke prestatieverplichting verantwoord tot het bedrag dat verwacht wordt te ontvangen voor de 
individuele prestatieverplichting, waarbij rekening wordt gehouden met, indien van toepassing, variabele vergoedingen, 
significante financieringscomponenten, non-cash vergoedingen en vergoedingen die worden betaald aan de klant. 

Bij het vaststellen van de transactieprijs wordt rekening gehouden met variabele vergoedingen voor zover het 
hoogstwaarschijnlijk is dat een significante terugname van deze variabele vergoeding in de cumulatief verantwoorde omzet 
niet zal plaatsvinden. Inschattingen betreffende variabele vergoedingen worden periodiek beoordeeld en indien noodzakelijk 
geactualiseerd.

Ordina past de uitzondering toe bij een betalingstermijn korter dan een jaar op grond waarvan de te ontvangen vergoeding niet 
wordt gecorrigeerd voor het effect van een materiele financieringscomponent voor de periode tussen het moment dat Ordina 
aan haar prestatieverplichting voldoet en de ontvangst van de vergoeding. Bij contracten van Ordina betreffende levering 
van IT diensten en/of de verkoop en levering van hard- en/of software is de termijn tussen de overdracht van de goederen of 
diensten en de betaling over het algemeen korter dan een jaar. 

Kortingen worden verantwoord ten laste van de omzet op ieder verslaggevingsmoment tenzij het hoogstwaarschijnlijk is dat 
de korting niet zal worden verstrekt aan de klant. Afhankelijk van de kortingsvorm zoals vastgelegd in het contract, wordt de 
korting bepaald op basis van de reeds verantwoorde omzet en de actuele inschatting van de totaal te verantwoorden omzet.

Een schadevergoeding of penalty wordt meegenomen in de bepaling van de transactieprijs tenzij het hoogstwaarschijnlijk is 
dat Ordina niet gehouden is de schadevergoeding te vergoeden aan de klant.

Ordina verantwoordt omzet uit IT dienstverlening ‘over time’ aangezien de prestatieverplichting wordt voldaan gedurende de 
looptijd van het contract, waarbij geldt dat de voortgang van de werkzaamheden redelijkerwijs en voldoende betrouwbaar 
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kan worden ingeschat. Aanvullend geldt dat de werkzaamheden leiden tot een actief waar de klant beschikkingsmacht 
over heeft gedurende de werkzaamheden, en/of de werkzaamheden leiden tot een actief waarvoor geldt dat geen sprake is 
van alternatief gebruik. Daarnaast geldt dat Ordina een afdwingbaar recht heeft op een vergoeding voor de reeds verrichte 
diensten. Bij projecten met een vaste aanneemsom verantwoordt Ordina omzet op basis van de verhouding tussen de reeds 
gemaakte kosten en de totaal te verwachten kosten.

Ordina verantwoordt omzet uit de verkoop van hard- en/of software op het moment dat de controle over het actief is 
overgedragen aan de klant (‘at a point in time’). 

Het komt voor dat Ordina contracten sluit met klanten waarbij namens deze klanten hardware, licenties of specifieke diensten 
worden ingekocht bij derden. In deze situaties beoordeelt Ordina of zij handelt in de rol van principaal of van agent. Onder 
deze contracten kan het zijn dat Ordina de aankoop van de goederen of diensten faciliteert, waarbij Ordina niet primair 
verantwoordelijk is voor de feitelijke levering. Ordina heeft in die situatie geen voorraadrisico voor of tijdens de levering. 
In het geval dat Ordina geen controle heeft over de te leveren goederen of diensten vervult zij de rol van agent en wordt 
omzet verantwoord voor uitsluitend de gerealiseerde marge. Indien Ordina wel controle heeft over de goederen of diensten 
gedurende het leverproces, vervult zij de rol van principaal en wordt omzet verantwoord over de bruto bedragen.

2.18 Kosten

2.18.1 Kosten voor inkoopwaarde hard- en software en overige directe kosten en uitbestede werkzaamheden
Kosten voor inkoopwaarde van hard- en software en overige directe kosten en uitbestede werkzaamheden worden 
toegerekend aan de periode waarin de corresponderende opbrengsten zijn verantwoord en worden verantwoord tegen 
historische kostprijs.

2.18.2 Leasebetalingen
Leasebetalingen worden primair verantwoord in lijn met grondslag 2.6 Leases. Betalingen als onderdeel van een 
leaseovereenkomst die niet kwalificeren als leasebetaling (zoals betalingen voor servicecomponenten, betalingen voor korte 
termijn leases en betalingen met betrekking tot leasecontracten met een geringe waarde) worden lineair over de leaseperiode 
verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

2.18.3 Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden verwerkt indien met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat Ordina de aan de subsidies 
gekoppelde voorwaarden zal vervullen en de subsidies zullen worden ontvangen. 

Ontvangen subsidies die betrekking hebben op de kosten welke reeds zijn verantwoord ten laste van het resultaat, worden 
verantwoord ten gunste van de winst-en-verliesrekening op het moment dat zekerheid is verkregen omtrent de ontvangst. 
Ordina verantwoordt dergelijke overheidssubsidies als een vermindering van de betreffende kosten in de winst-en-
verliesrekening.
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2.18.4 Financieringsbaten en -lasten
De financieringsbaten omvatten onder meer de rente voor verstrekte leningen, tegoeden in rekening-courant die worden 
aangehouden bij bancaire instellingen, alsmede de rentevergoedingen voor de afwikkeling van fiscale vorderingen. 
Financieringsbaten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder toepassing van de effectieve interest methode.

De financieringslasten omvatten onder meer de rente op opgenomen gelden die worden berekend door bancaire instellingen, 
beschikbaarheidsprovisies, rentelasten voor de afwikkeling van fiscale verplichtingen en pensioenverplichtingen, alsmede 
de rente verbonden aan de mutatie van voorzieningen ingevolge het verstrijken van tijd. Onder de financieringslasten 
wordt, voor zover van toepassing, tevens verantwoord het rentebestanddeel van leaseverplichtingen (zie grondslag 2.6.2). 
Financieringslasten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder toepassing van de effectieve interest methode.

2.19 Belastingen over het resultaat

Acute belastingenvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen het bedrag dat naar verwachting zal worden 
teruggevorderd van of betaald aan de belastingautoriteiten. De belastingtarieven en belastingwetten die worden gebruikt om 
het bedrag te berekenen, zijn die welke op de verslagdatum van kracht zijn of substantieel van kracht zijn in de landen waar 
Ordina actief is en belastbare inkomsten genereert.

Actuele winstbelastingen met betrekking tot posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt, worden in het 
eigen vermogen verwerkt en niet in de winst-en-verliesrekening. Het management evalueert periodiek ingenomen standpunten 
in de belastingaangiften met betrekking tot situaties waarin toepasselijke fiscale regelgeving onderhevig is aan interpretaties 
en stelt zo nodig voorzieningen vast.

Latente belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de fiscale waarden van activa en verplichtingen en 
de boekwaarden daarvan in de geconsolideerde jaarrekening. Indien een latentie zou ontstaan bij de eerste verwerking in de 
jaarrekening van een actief of verplichting voortvloeiend uit een transactie, anders dan een bedrijfscombinatie, die noch het 
commerciële noch het fiscale resultaat beïnvloedt, wordt deze latentie niet verwerkt. Latenties worden berekend op basis van 
vastgestelde belastingtarieven en wetten die van toepassing zijn of waartoe materieel reeds op balansdatum besloten is en 
die naar verwachting van toepassing zullen zijn op het moment dat de gerelateerde latente belastingvordering gerealiseerd 
wordt of de latente belastingverplichting betaald wordt.

Latente belastingvorderingen voor compensabele verliezen worden uitsluitend geactiveerd voor zover het waarschijnlijk is dat 
verrekening kan plaatsvinden met in de komende jaren te behalen winsten.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen bij dezelfde fiscale entiteit worden uitsluitend gesaldeerd verantwoord op de 
balans, voor zover er een wettelijk recht tot salderen bestaat.
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3 Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het overzicht van kasstromen is opgesteld door toepassing van de indirecte methode. In het kasstromenoverzicht wordt 
onderscheid gemaakt tussen de kasstromen uit operationele activiteiten en investerings- en financieringsactiviteiten.

Ontvangsten en uitgaven voor winstbelasting, alsmede renteontvangsten en -betalingen (inclusief rentebetalingen gerelateerd 
aan leaseverplichtingen) maken deel uit van de nettokasstroom uit operationele activiteiten. 

Kasstromen als gevolg van de verwerving dan wel de afstoting van financiële belangen (deelnemingen en investeringen) 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, waarbij rekening wordt gehouden met aanwezige liquide 
middelen in deze belangen. 

Leasebetalingen (exclusief de rentecomponent) en uitgekeerde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.

4 Financieel-risicomanagement

Ordina wordt geconfronteerd met diverse financiële risico’s, zoals marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. De Raad van 
Bestuur is verantwoordelijk voor het risicomanagement binnen en strekt zich uit tot een breder veld dan financiële risico’s. 
Het risicomanagement is erop gericht om de belangrijkste risico’s te inventariseren en de gerichte beheersing daarvan op 
basis van richtlijnen, procedures, systemen, best practices, controles en audits. Ons financieel-risicomanagement is specifiek 
gericht op de voor Ordina in dit kader relevante risico’s.

De Raad van Bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de opzet en inrichting van en het toezicht op het 
risicomanagement binnen Ordina. Beleid en systemen voor risicobeheer worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig 
aangepast aan veranderingen in marktomstandigheden en de activiteiten van Ordina.

4.1 Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van Ordina worden beïnvloed door veranderingen in marktprijzen, zoals 
rentetarieven en valutakoersen. De beheersing van marktrisico’s heeft tot doel de marktrisicopositie binnen aanvaardbare 
grenzen te houden bij een optimaal rendement.

4.1.1 Renterisico
Renterisico betreft het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van financieel instrument fluctueert als 
gevolg van wijzigingen in marktrentes. Ordina wordt geconfronteerd met renterisico’s die zich uitsluitend beperken tot 
de eurozone. Om deze risico’s te minimaliseren heeft het renterisicobeleid tot doel de renterisico’s die voortkomen uit de 
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financiering van de onderneming te beperken. Renterisico’s kunnen betrekking hebben op zowel langetermijnfinanciering 
als kortetermijnfinanciering. Ordina analyseert continu de ontwikkeling van de liquiditeiten in relatie tot de beschikbare 
financieringsfaciliteiten en schommelingen in rentepercentages.

De langlopende rentedragende schulden zijn ultimo 2022 en 2021 beperkt tot leaseverplichtingen. 

Met betrekking tot kortlopende rentedragende bancaire schulden voortvloeiende uit de kredietfaciliteit in rekening-courant 
is Ordina een variabele basisrente verschuldigd op basis van het 1-maands EURIBOR plus een vaste opslag van 0,7%. De 
bestaande financieringsfaciliteit eindigt per juli 2024. Het gebruik van de rekening-courant faciliteit is afhankelijk van de 
liquiditeitsbehoefte. In 2022 is geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. Indien op basis van een gevoeligheidsanalyse een 
stijging van de variabele rente met gemiddeld 1,0% wordt verondersteld, zou dit slechts hebben geleid tot zeer beperkt hogere 
financieringslasten. 

Ordina heeft geen significante rentedragende activa. Opbrengsten van de groep zijn daarom nagenoeg geheel onafhankelijk 
van wijzigingen in de rentevoet. Op het moment dat in de toekomst de financieringsfaciliteit zal worden gebruikt, zullen de 
financieringslasten toenemen als gevolg van rentestijgingen.

4.1.2 Valutarisico
Valutarisico betreft het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen fluctueert als gevolg van koerswijzigingen 
van vreemde valuta. Alle Ordina-bedrijven zijn gevestigd in de eurozone. Het overgrote deel van de omzet wordt gerealiseerd 
binnen de eurozone. De functionele valuta en rapportagevaluta van Ordina is derhalve de euro. Ordina bezit geen activa en 
verplichtingen buiten de eurozone. De Raad van Bestuur beoordeelt de valutarisico’s ultimo 2022 als beperkt.

4.2 Kredietrisico’s

Kredietrisico betreft het risico dat een relatie niet kan voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens Ordina, met een 
financieel verlies tot gevolg. Ordina wordt geconfronteerd met kredietrisico’s. 

Het kredietrisico wordt centraal beheerst. Het kredietrisico vloeit voort uit liquide middelen, afgeleide financiële instrumenten 
en transacties met cliënten, inclusief openstaande vorderingen. Voor banken en financiële instellingen worden alleen 
onafhankelijke professionele partijen binnen Nederland, België en Luxemburg geaccepteerd, waarbij risico’s worden gespreid 
over meerdere partijen.

Met betrekking tot afnemers wordt op basis van projectacceptatiecriteria de kredietwaardigheid van opdrachtgevers vooraf 
beoordeeld. Indien beschikbaar wordt hierbij gebruik gemaakt van externe creditratings. Indien geen externe beoordelingen 
beschikbaar zijn, beoordeelt Ordina op basis van interne richtlijnen de kredietwaardigheid van de afnemer, waarbij onder 
meer de financiële positie, ervaringen uit het verleden en overige factoren worden meegenomen. Op grond van de interne 
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richtlijn worden de kredietrisico’s ter zake opdrachtgevers doorlopend beoordeeld. Concentratie van kredietrisico’s gerelateerd 
aan handelsdebiteuren en overige vorderingen worden onderkend binnen de overheidsmarkt. Voor overige afnemers is 
de concentratie van kredietrisico’s beperkt, gezien de individuele omvang en onafhankelijke positie van de verschillende 
afnemers. Met een groot deel van onze afnemers wordt meerdere jaren zaken gedaan en in het verleden is er slechts in 
incidentele gevallen sprake geweest van een situatie waarin de afnemer niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen. 
Afnemers worden voortdurend en op individuele basis beoordeeld op naleving van afspraken betreffende betalingscondities. 
Bevindingen worden periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Voor een toelichting op de handelsdebiteuren wordt 
verwezen naar toelichting 14.

De Raad van Bestuur beoordeelt de kredietrisico’s ultimo 2022 betreffende afnemers als beperkt. Ingevolge de macro- 
economische ontwikkelingen en inflatie kunnen kredietrisico’s bij specifieke klanten toenemen. Binnen de klantportefeuille 
van Ordina is tot op heden slechts zeer beperkt sprake van een zichtbare toename van kredietrisico’s. Tevens is sprake van 
een concentratie van de risico’s in de situatie waarin sprake is van tussenkomst van zogenaamde broker partijen. Door 
marktomstandigheden kunnen er bij dergelijke partijen solvabiliteits- of continuïteitsissues ontstaan.

Ordina N.V. heeft voor het merendeel van de Nederlandse groepsmaatschappijen een verklaring van hoofdelijke 
aansprakelijkheid gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister waar de betreffende rechtspersonen statutair zijn 
gevestigd.

4.3 Liquiditeitsrisico’s

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Ordina niet kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. De uitgangspunten van het 
liquiditeitsrisicobeheer zijn dat er voor zover mogelijk voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan 
de huidige en toekomstige financiële verplichtingen, in zowel normale als moeilijke omstandigheden, en zonder dat daarbij 
onaanvaardbare verliezen worden geleden of de reputatie van Ordina in gevaar komt.

Het liquiditeitenbeheer binnen Ordina vindt centraal plaats. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de centraal beheerde 
kredietfaciliteit die Ordina in juli 2019 heeft afgesloten. Van deze faciliteit is in 2022 geen gebruik gemaakt. Ultimo 2022 
beschikt Ordina over een gecommitteerde faciliteit van in totaal EUR 30 miljoen. De gecommitteerde faciliteit bestaat volledig 
uit een kredietfaciliteit in rekening-courant. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar met een initiële looptijd van 3 jaar met 
tweemaal een optie tot verlenging met 1 jaar. In 2021 is een tweede verlenging voor de periode van 1 jaar met de banken 
overeengekomen waardoor de overeenkomst eindigt per juli 2024. Met betrekking tot de beschikbare kredietfaciliteit en de van 
toepassing zijnde convenanten wordt verwezen naar toelichting 15.

Het liquiditeitenbeheer is erop gericht de beschikbare liquide middelen en kredietfaciliteiten binnen Ordina zo optimaal 
mogelijk aan te wenden. Hiertoe worden periodiek liquiditeitsprognoses opgesteld voor zowel de korte als middellange 
termijn. Deze prognoses worden periodiek bijgesteld op basis van werkelijke realisatie en eventueel bijgestelde prognoses.
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Het navolgende overzicht toont een analyse van de financiële verplichtingen van Ordina, onderverdeeld naar relevante 
contractuele vervaldata, gebaseerd op de resterende periode van balansdatum tot contractuele vervaldatum. De bedragen 
betreffen de onvoorwaardelijke, contractuele, niet-verdisconteerde kasstromen. Daar waar van toepassing zijn toekomstige 
interestbetalingen begrepen in de vermelde kasstromen.

4.4 Kapitaalrisicomanagement

Het management van kapitaal vindt centraal plaats en is gericht op enerzijds de continuïteit van Ordina en anderzijds het 
optimaliseren van de kapitaalstructuur, teneinde de kosten van kapitaal te reduceren en rendement voor aandeelhouders te 
genereren.

Instrumenten om tot een optimale kapitaalstructuur te komen zijn gelegen in het dividendbeleid, de mogelijkheid om eigen 
aandelen in te kopen en de mogelijkheid om aandelen te emitteren, in het bijzonder in verband met de financiering van 
mogelijke acquisities of de reductie van schuldposities.

De solvabiliteit ultimo 2022 bedroeg circa 59% (ultimo 2021: circa 61%). De solvabiliteit ultimo 2022 is licht gedaald ten 
opzichte van de solvabiliteit ultimo 2021. Deze afname wordt onder meer veroorzaakt door het aandeleninkoopprogramma 
dat in 2022 is uitgevoerd.

Een eventuele bijzondere waardevermindering van goodwill heeft een grote invloed op de solvabiliteit. Indien in het kader van 
een gevoeligheidsanalyse wordt uitgegaan van een bijzondere waardevermindering van de goodwill van 20%, dan bedraagt 
de solvabiliteit ultimo 2022 circa 55%. Ordina beschouwt een minimale solvabiliteit (eigen vermogen in verhouding tot het 
balanstotaal exclusief goodwill) van 25% als een verantwoord minimum. Exclusief goodwill bedraagt de solvabiliteit ultimo 
2022 circa 26% (ultimo 2021: circa 31%).

 2022  2021

 Financiële 
verplichting 

 Vervaldatum

 Financiële 
verplichting 

 Vervaldatum

 < 1 jaar 
 tussen  

1 en 2 jaar  > 2 jaar  < 1 jaar 
 tussen  

1 en 2 jaar  > 2 jaar 

Saldo per 31 december
Bancaire schulden  -    -    -    -    -    -    -    -   
Leaseverplichtingen  31.644  11.283  8.083  12.278  -35.921  -11.242  -9.122  -15.557 
Handelscrediteuren  17.191  17.191  -    -    -10.705  -10.705  -    -   
Overige kortlopende verplichtingen  33.913  33.913  -    -    -30.924  -30.924  -    -   
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5 Belangrijke schattingen en aannames

Het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening vereist van het management dat het beoordelingen, schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van inkomsten, uitgaven, activa en passiva, en 
de bijbehorende toelichtingen alsmede de toelichtingen van voorwaardelijke verplichtingen. Schattingen en aannames worden 
voortdurend geëvalueerd en zijn gebaseerd op historische expertise en overige factoren, inclusief toekomstverwachtingen 
welke op basis van de toepasselijke omstandigheden als reëel worden verondersteld. Het management van Ordina 
maakt voortdurend schattingen en doet veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. De gehanteerde 
inschattingen en veronderstellingen zullen, per definitie, zelden gelijk zijn aan de werkelijkheid. 

Onderstaand wordt een toelichting gegeven bij de belangrijkste schattingen en aannames die van invloed zijn op de 
waardering van activa en verplichtingen voor het komende jaar.

5.1 Bijzondere waardevermindering van goodwill

Ordina beoordeelt minimaal jaarlijks voor de (groepen van) kasstroomgenererende eenheden of sprake is van een bijzondere 
waardevermindering van de aan de betreffende (groepen van)  kasstroomgenererende eenheden toegerekende goodwill 
(zie grondslag 2.12). Er is sprake van een bijzondere waardevermindering indien de boekwaarde de realiseerbare waarde 
overschrijdt. Deze berekeningen brengen het gebruik van schattingen en aannames met zich mee over bijvoorbeeld 
omzetgroei, ontwikkeling van kosten, marges, investeringen en werkkapitaal voor een periode van vijf jaar. De realiseerbare 
waarde is de hoogste waarde van de reële waarde minus vervreemdingskosten en de bedrijfswaarde. De feitelijke situatie 
kan afwijken van deze inschattingen. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgevoerde impairmenttests verwijzen wij naar 
toelichting 8.6.

5.2 Omzet uit contracten met klanten

Ordina verantwoordt omzet op basis van het bedrag dat verwacht wordt te ontvangen in ruil voor de geleverde diensten en 
goederen (zie grondslag 2.17 en toelichting 6). Indien sprake is van contracten met een vaste aanneemsom verantwoordt 
Ordina omzet op basis van de verhouding tussen de reeds gemaakte kosten en de totaal te verwachten kosten. De te 
verwachten kosten worden bepaald op basis van de periodiek beschikbare informatie ten aanzien van de status van de 
betreffende projecten, alsmede op basis van ervaringen in het verleden in vergelijkbare situaties. De feitelijke situatie kan 
afwijken van deze inschattingen.
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5.3 Reorganisatievoorziening

Ordina verantwoordt een reorganisatievoorziening indien een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd 
en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt (zie grondslag 2.15). 
Reorganisatievoorzieningen omvatten onder meer schattingen en veronderstellingen met betrekking tot vertrek- en 
ontslagvergoedingen. De feitelijke situatie kan afwijken van deze inschattingen.

5.4 Verlieslatende contracten

Er wordt een voorziening gevormd voor verlieslatende contracten ter grootte van het bedrag dat de door Ordina naar 
verwachting te behalen voordelen uit een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen uit 
de betreffende overeenkomst te voldoen (zie grondslag 2.15 en toelichting 20). De feitelijke situatie kan afwijken van deze 
inschattingen.

5.5 Juridische trajecten ingevolge conflicten met opdrachtgevers of leveranciers

Als onderdeel van onze werkzaamheden kunnen wij worden geconfronteerd met discussies over de (financiële) afwikkeling 
van contractuele relaties met opdrachtgevers of leveranciers. Op het moment dat een dergelijke discussie uitloopt op 
een claim beoordeelt Ordina of voldaan wordt aan de voorwaarden om een voorziening te vormen (zie grondslag 2.15 en 
toelichting 20). De feitelijk uitkomst van een juridische procedure kan afwijken van de inschatting of een voorziening gevormd 
moet worden en zo ja, voor welk bedrag.

5.6 Economische ontwikkelingen en instabiele (geo)politieke omstandigheden

Schommelingen in de economische conjunctuur door bijvoorbeeld een instabiele (geo)politieke situatie in combinatie met 
een relatief vaste kostenstructuur of de dynamiek in de supply chain hebben direct effect op het resultaat van Ordina. De 
macro-economische vooruitzichten zijn sinds begin dit jaar negatief bijgesteld, maar ook met veel onzekerheid omgeven. De 
stijgende inflatie en de krappe arbeidsmarkt resulteren in hogere loonkosten. Dit heeft impact op onze winstgevendheid. Tot 
op heden hebben wij de gestegen loonkosten kunnen compenseren in de vorm van verhoogde tariefstelling. In de toekomst 
kan dit mogelijk tot timingverschillen leiden met bijbehorend financieel effect. De directe impact op Ordina van de oorlog in 
Oekraïne is beperkt. De oorlog in Oekraïne kan een impact hebben op onze klanten en daarmee indirect op Ordina. Ondanks 
het feit dat de impact van de oorlog in Oekraïne tot op heden beperkt is geweest, kan dit in de toekomst anders zijn. 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 130 

6 Omzet uit contracten met klanten

6.1 Omzet uit contracten met klanten

Met betrekking tot de verantwoorde omzet uit contracten met klanten wordt de onderstaande toelichting vermeld.

Ordina heeft een omzetstijging gerealiseerd in al haar markten, waarbij de grootste stijging is gerealiseerd in de 
overheidsmarkt met 12,2%. De overheidsmarkt is tevens onze grootste markt met een omzet van EUR 183,8 miljoen (2021: 
EUR 163,9 miljoen). Binnen de overheidsmarkt zijn veel high performance teams gestart in 2022. Daarnaast is ook de omzet 
van de business propositie business platforms & cloud sterk gestegen. Omzetgroei is deels gerealiseerd door middel van de 
inzet van externen uit hoofde van contractuele tenderverplichtingen.

In de financiële dienstverlening stijgt de omzet met 8,8% naar EUR 112,8 miljoen (2021: EUR 103,7 miljoen). Financiële 
dienstverleners maken in toenemende mate gebruik van de high performance teams van Ordina. Daarnaast focussen 

 2022  2021 

 Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal  Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal 

Aard van de dienstverlening
Verkoop van hard- en software  177  429  606  338  1.042  1.380 
IT dienstverlening  283.181  145.629  428.810  258.857  134.234  393.091 
Totale omzet uit contracten met klanten  283.358  146.058  429.416  259.195  135.276  394.471 

Timing van omzetverantwoording
Goederen overgedragen 'at a point in time'  221  223  444  338  916  1.254 
Diensten verricht 'over time'  283.137  145.835  428.972  258.857  134.360  393.217 
Totale omzet uit contracten met klanten  283.358  146.058  429.416  259.195  135.276  394.471 

 2022  2021 

Omzet per markt
Overheid  183.777  163.853 
Financiële dienstverlening  112.833  103.699 
Industrie  132.806  126.919 
Totale omzet uit contracten met klanten  429.416  394.471 
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verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleners steeds meer op digitale klantinteractie en digitale 
transformatieprocessen.

Ordina is actief binnen diverse sub-sectoren binnen de industriemarkt zoals utilities, logistiek en life sciences. De omzet in de 
industriemarkt is in 2022 met 4,6% gestegen naar EUR 132,8 miljoen (2021: EUR 126,9 miljoen). Binnen de industriemarkt zijn 
we gaan opereren bij een groter aantal relatief kleine klanten. Vanuit onze strategische keuze om te bewegen van waardevolle 
IT partner naar een digitale transformatie- en businesspartner, focussen wij op onze top 70 klanten. Deze keuze heeft 
geresulteerd in een verschuiving van omzet uit de industriemarkt naar de andere markten waarin wij actief zijn. 

De omzet uit business proposities is gestegen naar 47% van de totale omzet over 2022 (2021: 40%). Voor een definitie van de 
omzet uit business proposities verwijzen wij naar de begrippenlijst op pagina 186.

6.2 Balansposities gerelateerd aan contracten met klanten

De balansposities gerelateerd aan contracten met klanten luiden als volgt:

De handelsdebiteuren zijn niet rentedragend en kennen een betaaltermijn die varieert tussen de 20 en 90 dagen. Facturatie 
vindt plaats direct na het leveren van de prestatie op basis van de contractuele afspraken met de klant, waarbij in de 
regel een periode van een kalendermaand wordt gehanteerd. Bij facturatie ten aanzien van projecten kunnen afwijkende 
facturatieafspraken worden gehanteerd. 

De nog te factureren omzet ter zake contracten op basis van nacalculatie heeft betrekking op reeds verrichte prestaties welke 
op korte termijn worden gefactureerd aan klanten. 

Contractactiva hebben betrekking op verantwoorde omzet welke op basis van contractueel overeengekomen voorwaarden en 
termijnen wordt gefactureerd aan klanten, waarna verantwoording plaatsvindt onder de handelsdebiteuren.

Ultimo 2022 is een voorziening voor verwachte kredietverliezen op handelsdebiteuren, nog te factureren omzet en 
contractactiva verantwoord van circa EUR 0,5 miljoen (ultimo 2021: circa EUR 0,7 miljoen).

31 december 2022 31 december 2021

Handelsdebiteuren - netto  47.693  41.195 
Nog te factureren omzet  17.776  16.125 
Contractactiva  9.786  7.806 
Contractverplichtingen  6.871  5.889 
Projectvoorzieningen  1.424  1.449 
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De contractverplichtingen hebben betrekking op reeds gefactureerde bedragen aan klanten ter zake waarvan de betreffende 
diensten nog moeten worden geleverd. Naar verwachting zullen de prestatieverplichtingen op lopende contracten binnen een 
periode van 1 jaar worden verricht (‘practical expedient’ IFRS 15.121). Omzetverantwoording zal plaatsvinden op het moment 
dat aan de prestatieverplichting is voldaan. De contractverplichtingen welke ultimo 2020 zijn verantwoord, hebben volledig tot 
omzet geleid in 2022.

De voorzieningen voor verlieslatende projecten hebben betrekking op geschatte nog te verrichten werkzaamheden betreffende 
verlieslatende projecten (zie toelichting 20).

6.3 Prestatieverplichtingen

Onderstaand is een toelichting opgenomen betreffende de prestatieverplichtingen van Ordina:

IT dienstverlening
De prestatieverplichting wordt voldaan ‘over time’. De betaaltermijn varieert over het algemeen tussen de 20 en 90 dagen 
vanaf het moment van facturatie. De contracten betreffende de levering van IT dienstverlening bevatten geen materiële 
financieringscomponent. Indien sprake is van (volume)kortingen worden deze verrekend met klanten op basis van hetgeen 
contractueel is overeengekomen. Verplichting met betrekking tot (volume)kortingsafspraken worden maandelijks beoordeeld, 
op grond waarvan een correctie op de verantwoorde omzet plaatsvindt.

Verkoop van hard- en/of software
De prestatieverplichting wordt voldaan op het moment van levering van de hard- en/of software. De betaaltermijn varieert over 
het algemeen tussen de 20 en 90 dagen vanaf het moment van facturatie. De contracten betreffende de verkoop en levering 
van hard- en/of software bevatten geen materiële financieringscomponent. Bij de verkoop van hard- en/of software is over het 
algemeen geen sprake van een restitutiemogelijkheid. In het geval dat Ordina bij de verkoop van hard- en/of software de rol 
van agent vervult, wordt omzet verantwoord voor uitsluitend de gerealiseerde marge.

7 Gesegmenteerde informatie

De organisatie van Ordina is opgezet in lijn met haar geografische locaties. De maandelijks gerapporteerde informatie aan 
de Raad van Bestuur, als ‘chief operating decision maker’ (CODM), volgt deze lijn. De resultaten van Ordina worden hierbij 
onderverdeeld in de segmenten Nederland en België/Luxemburg. Op basis van de informatie betreffende de segmenten 
neemt de Raad van Bestuur zijn beslissingen. Gesegmenteerde informatie wordt verstrekt op basis van de wijze waarop 
binnen Ordina de besturing, rapportagelijnen en besluitvorming zijn ingericht. 
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De Raad van Bestuur beoordeelt de te rapporteren segmenten, vanuit financieel perspectief, voornamelijk op omzet en EBITDA 
(winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie, een zogenaamde ‘non-IFRS waardering’). Gesegmenteerde 
informatie wordt verstrekt voor de segmenten Nederland en België/Luxemburg. Segmentresultaten, -activa en -verplichtingen 
bestaan uit items die direct of redelijkerwijs toewijsbaar zijn aan het desbetreffende segment. De prijzen en condities 
voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald zoals ook toegepast voor 
externe partijen. De investeringen in kapitaalgoederen van een segment betreffen het totaal van de in de verslagperiode 
gemaakte kosten voor verwerving van de activa die naar verwachting langer dan een verslagperiode in gebruik zullen zijn. 
Sturingsinformatie ter zake balansposities en analyse hiervan vindt plaats op het niveau van Nederland en België/Luxemburg.

De gesegmenteerde resultaten zijn als volgt te specificeren:

Voor een Nederlandse klant bedraagt de gerealiseerde omzet in 2022 meer dan 10% van de totale omzet. De omzet bij deze 
klant bedraagt circa EUR 50,9 miljoen (2021: omzet van circa EUR 51,2 miljoen). Voor een totaal van vier overige klanten geldt 
dat de gerealiseerde omzet bij deze klanten tezamen circa 20% van de omzet bedraagt (en voor elke individuele klant minder 
dan 10% van de omzet).

 2022  2021 

 Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal  Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal 

Totale omzet  287.406  154.234  441.640  263.462  141.987  405.449 
Inter-segment omzet  -4.048  -8.176  -12.224  -4.267  -6.711  -10.978 
Omzet uit contracten met klanten  283.358  146.058  429.416  259.195  135.276  394.471 

EBITDA  28.827  21.562  50.389  28.061  22.128  50.189 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  -1.474  -218  -1.692  -1.504  -218  -1.722 
Afschrijvingen op gebruiksrechten  -6.737  -4.235  -10.972  -6.793  -3.855  -10.648 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  -1.692  -677  -2.369  -1.486  -583  -2.069 
Bedrijfsresultaat  18.924  16.432  35.356  18.278  17.472  35.750 

Financieringsbaten- en lasten  -1.093  -264  -1.357  -1.069  -232  -1.301 
Aandeel in het resultaat van deelnemingen  -7  -    -7  2  -    2 
Resultaat voor belastingen  17.824  16.168  33.992  17.211  17.240  34.451 

Winstbelastingen  -4.800  -5.297  -10.097  -4.476  -5.377  -9.853 
Nettoresultaat over het boekjaar  13.024  10.871  23.895  12.735  11.863  24.598 
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De activa en verplichtingen zijn als volgt te specificeren:

Overige gesegmenteerde informatie luidt als volgt:

31 december 2022 31 december 2021

 Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal  Eliminaties  Geconsolideerd  Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal  Eliminaties  Geconsolideerd 

Totaal activa  270.983  103.281  374.264  -82.342  291.922  273.644  98.504  372.148  -79.282  292.866 
Totaal verplichtingen  99.450  45.749  145.199  -24.810  120.389  94.696  41.810  136.506  -22.588  113.918 

 Toelichting 

 2022  2021 

 Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal  Nederland 
 België / 

Luxemburg  Totaal 

Boekwaarde ultimo immateriële vaste activa  8  113.772  17.144  130.916  115.314  17.363  132.677 
Boekwaarde ultimo gebruiksrechten  9  21.112  8.206  29.318  24.498  8.115  32.613 
Boekwaarde ultimo materiële vaste activa  10  6.117  2.020  8.137  5.516  1.542  7.058 
Boekwaarde ultimo financiële vaste activa  11/12  6.125  198  6.323  8.640  250  8.890 

Investeringen in immateriële vaste activa  8  -    -    -    67  -    67 
Nieuwe groepsmaatschappijen immateriële vaste activa  8  -    -    -    6.129  -    6.129 
Investeringen in gebruiksrechten  9  3.352  4.325  7.677  3.536  4.234  7.770 
Investeringen in materiële vaste activa  10  2.429  1.165  3.594  3.636  898  4.534 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa  8  1.474  218  1.692  1.504  218  1.722 
Afschrijvingen op gebruiksrechten  9  6.737  4.235  10.972  6.793  3.855  10.648 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  10  1.692  677  2.369  1.486  583  2.069 

Winstbelastingen verantwoord in de winst-en-verliesrekening  25  4.800  5.297  10.097  4.476  5.377  9.853 
Betaalde winstbelastingen     1.591  5.483  7.074  1.721  5.370  7.091 

Aantal medewerkers ultimo (fte's)  22  1.712  1.093  2.805  1.690  1.025  2.715 
Aantal medewerkers gemiddeld (fte's)  22  1.661  1.056  2.717  1.619  964  2.583 
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8 Immateriële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de onder deze balanspost opgenomen activa:

8.1 Investeringen en desinvesteringen

In 2022 hebben geen investeringen plaatsgevonden in immateriële vaste activa (2021: EUR 0,1 miljoen). 
 
In 2022 is volledig afgeschreven activa met een oorspronkelijke investeringswaarde van circa EUR 5,0 miljoen buiten gebruik 
gesteld (2021: circa EUR 0,1 miljoen).

 2022  2021 

 Goodwill  Software 
 Gerelateerd aan 

klanten  Totaal  Goodwill  Software 
 Gerelateerd aan 

klanten  Totaal 

Stand per 1 januari
Totaal aanschafwaarde  196.825  14.318  2.120  213.263  192.816  14.312  -    207.128 
Totaal afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  -68.321  -12.179  -86  -80.586  -68.321  -10.604  -    -78.925 
Boekwaarde per 1 januari  128.504  2.139  2.034  132.677  124.495  3.708  -    128.203 

Mutaties in boekwaarde
Investeringen  -    -    -    -    -    -    -    -   
In eigen beheer vervaardigd  -    -    -    -    -    67  -    67 

Nieuwe groepsmaatschappijen  -    -    -    -    4.009  -    2.120  6.129 
Afschrijvingen  -    -1.432  -260  -1.692  -    -1.636  -86  -1.722 
Desinvesteringen  -    -69  -    -69  -    -    -    -   
Boekwaarde per 31 december  128.504  638  1.774  130.916  128.504  2.139  2.034  132.677 

Stand per 31 december
Totaal aanschafwaarde  196.825  9.120  2.120  208.065  196.825  14.318  2.120  213.263 
Totaal afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  -68.321  -8.482  -346  -77.149  -68.321  -12.179  -86  -80.586 
Boekwaarde per 31 december  128.504  638  1.774  130.916  128.504  2.139  2.034  132.677 
Waarvan in eigen beheer vervaardigd  -    337  -    337  -    1.061  -    1.061 
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8.2  Bijzondere waardeverminderingen en terugnemen van bijzondere waardever-
minderingen

In 2022 en 2021 heeft Ordina geen bijzondere waardevermindering op immateriële vaste activa verantwoord. Er zijn geen 
bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa, verwerkt in voorgaande jaren, teruggenomen in 2022 en 2021.

8.3 Goodwill

Goodwill wordt gemonitord op een groep van kasstroomgenererende eenheden binnen Ordina. Deze groepen van 
kasstroomgenererende eenheden zijn gelijk aan de onderkende segmenten. Ordina onderkent de segmenten Nederland en 
België/Luxemburg.

Onderstaand wordt een overzicht gepresenteerd van de goodwill gesplitst naar segment.

In 2022 heeft geen aanpassing plaatsgevonden in de boekwaarde van de goodwill. In 2021 is de goodwill toerekenbaar aan 
het segment Nederland ingevolge de acquisitie van IFS Probity B.V. toegenomen met EUR 4,0 miljoen (zie toelichting 30.1). 

8.4 Software

De boekwaarde van de software bedraagt ultimo 2022 EUR 0,6 miljoen (ultimo 2021: EUR 2,1 miljoen). De boekwaarde ultimo 
2022 heeft met name betrekking op de gebruikte ERP-applicatie binnen Nederland welke deels in eigen beheer is vervaardigd. 
De levensduur van de applicatie is gebaseerd op de verwachte levensduur en veronderstelde veroudering van dergelijke 
applicaties alsmede op ervaringen ten aanzien van eerdere vergelijkbare applicaties in het verleden.

8.5 Immateriële vaste activa gerelateerd aan klanten 

De immateriële vaste activa die worden verantwoord onder deze balanspost hebben betrekking op de waardering bij 
overname van onder meer merknamen, klantenbestanden en contractportefeuilles. Afschrijving van de verschillende 
componenten vindt plaats op basis van de individuele gebruiksduur van de diverse componenten. De immateriële vaste activa 

 2022  2021 

Nederland  111.362  111.362 
België/Luxemburg  17.142  17.142 
Saldo per 31 december  128.504  128.504 
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gerelateerd aan klanten kan volledig worden toegerekend aan het segment Nederland. Ultimo 2022 bedraagt de boekwaarde 
van de immateriële vaste activa gerelateerd aan klanten EUR 1,8 miljoen (ultimo 2021: EUR 2,0 miljoen). 

8.6 Impairmenttest voor goodwill 

Ordina voert jaarlijks, of vaker in de situatie dat sprake is van een indicatie van een potentiële bijzondere waardevermindering, 
impairmenttests uit op de goodwill uitgaande van de relevante (groepen van) kasstroomgenererende eenheden. De 
boekwaarde van de kasstroomgenererende eenheden wordt vergeleken met de realiseerbare waarde, welke de hoogste 
waarde is van de waarde in gebruik of de reële waarde verminderd met kosten voor verkoop (zie tevens grondslagen 2.5 en 
2.12 en toelichting 5.1). Goodwill wordt gemonitord op en is toegerekend aan de segmenten Nederland en België/Luxemburg. 

De realiseerbare waarde van de segmenten waaraan goodwill is toegerekend, wordt bepaald door de waarde in gebruik te 
calculeren. Voor deze calculaties wordt gebruikgemaakt van toekomstige kasstromen gebaseerd op een meerjarenprojectie 
voor de komende vijf jaar, welke mede zijn gebaseerd op beschikbare relevante marktgegevens betreffende de verwachtingen 
voor de korte en middellange termijn. De marktgegevens betreffen sectorrapportages van onderzoeksbureaus, 
brancheorganisaties en financiële instellingen.

De meerjarenprojecties bevatten inschattingen op het gebied van groei in omzet, directe kosten en indirecte kosten, alsmede 
aannames voor ontwikkelingen in investeringen en werkkapitaal. Onderstaand zijn de belangrijkste veronderstellingen vermeld 
zoals toegepast bij de impairmenttest.

 2022  2021 

 Nederland 
 België / 

Luxemburg  Nederland 
 België / 

Luxemburg 

Gemiddelde jaarlijkse omzetgroei (eerste 5 jaar) 5,5% 6,9%  5,1%  6,8% 
Gemiddelde jaarlijkse EBITDA marge (eerste 5 jaar) 12,1% 13,5%  11,8%  13,0% 
Voortdurende groei in procenten (na 5 jaar) 1,0% 1,0%  1,0%  1,0% 
Disconteringsvoet (voor belastingen) 12,0% 13,2%  10,5%  11,3% 
Disconteringsvoet (na belastingen) 9,2% 10,2%  8,1%  8,7% 
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Op basis van de toegepaste uitgangspunten leidt de uitgevoerde impairmenttest niet tot een bijzondere waardevermindering 
ultimo 2022. De boekwaarde, waarde in gebruik en de overwaarde van de segmenten waaraan goodwill is toegerekend ultimo 
2022 luiden als volgt:

Inherent aan het hanteren van schattingen en aannames binnen meerjarenprojecties, leidt een aanpassing in de gehanteerde 
uitgangspunten tot een andere uitkomst. Derhalve zijn aanvullend op de uitgevoerde impairmenttest ultimo 2022 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Deze gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd op basis van de volgende aanpassing in 
de gehanteerde aannames:
• een verlaging van de EBITDA marge met 0,5%,
• een verlaging van de voortdurende groei met 1,0%, en
• een verhoging van de disconteringsvoet (na belastingen) met 1,5%.

Op basis van de gevoeligheidsanalyses is vastgesteld dat elke aannemelijke aanpassing in de belangrijkste veronderstellingen 
bij zowel een aanpassing in een enkelvoudige aanname, als een combinatie van aanpassingen van meerdere aannames, 
binnen de calculaties niet leidt tot een bijzondere waardevermindering 

9 Leases

Leasecontracten leiden tot de verantwoording op de balans van een gebruiksrecht en een bijbehorende leaseverplichting. 
Afschrijving van het gebruiksrecht vindt plaats over de ingeschatte levensduur van het actief of de kortere 
leaseovereenkomstperiode.

Ordina beschikt over diverse leasecontracten betreffende de huur van panden, auto’s en het gebruik van apparatuur. De 
looptijd van huurcontracten varieert over het algemeen tussen de 3 en 5 jaar. Betreffende de kantoorlocatie in Nieuwegein 
eindigt het huurcontract op 31 maart 2028. De looptijd van contracten betreffende auto’s varieert over het algemeen tussen de 
24 en 48 maanden.

Ordina heeft ook leasecontracten met een looptijd korter dan 12 maanden, alsmede leasecontracten waarbij het 
onderliggende actief een geringe waarde heeft. Ordina maakt gebruik van de uitzondering voor leasecontracten die op 
aanvangsdatum een looptijd hebben korter dan 12 maanden, alsmede voor de uitzondering voor leasecontracten waarbij het 
onderliggende actief een geringe waarde heeft.

(In miljoenen euro's) Boekwaarde
Waarde in 

gebruik Overwaarde

Nederland  103,7  287,3  183,6 
België/Luxemburg  62,6  214,3  151,7 
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De herberekeningen betreffende gebouwen welke in 2022 zijn verantwoord, hebben grotendeels betrekking op indexaties 
van bestaande huurcontracten. De contractaanpassingen in 2021 heeft met name betrekking op de verlenging van de 
huurovereenkomst van de kantoorlocatie in Windhof, Luxemburg.

Het verloop van de gebruiksrechten is als volgt:

De leaseverplichtingen zijn als volgt te specificeren:

 2022  2021 

 Gebouwen  Leaseauto's 
 Overige 

apparatuur  Totaal  Gebouwen  Leaseauto's 
 Overige 

apparatuur  Totaal 

Saldo per 1 januari  17.457  14.761  395  32.613  19.699  15.291  501  35.491 
Investeringen  -    7.582  -    7.582  -    7.151  -    7.151 
Nieuwe groepsmaatschappijen  -    -    -    -    162  290  -    452 
Contractaanpassingen / -verlengingen  -40  -    -    -40  835  -    21  856 
Herberekeningen van bestaande contracten  1.086  -953  2  135  215  -901  -3  -689 
Afschrijvingen  -3.490  -7.367  -115  -10.972  -3.454  -7.070  -124  -10.648 
Boekwaarde per 31 december  15.013  14.023  282  29.318  17.457  14.761  395  32.613 

 2022  2021 

Saldo per 1 januari  34.521  36.692 
Investeringen  7.582  7.151 
Nieuwe groepsmaatschappijen  -    452 
Contractaanpassingen / -verlengingen  -43  856 
Herberekeningen van bestaande contracten  122  -692 
Interestlasten  857  897 
Leasebetalingen  -12.742  -10.835 
Boekwaarde per 31 december  30.297  34.521 

Leaseverplichtingen - langlopend  19.520  24.018 
Leaseverplichtingen - kortlopend  10.777  10.503 
Totaal  30.297  34.521 
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De leaseverplichtingen houden met name verband met huur- en autoleasecontracten. De leaseverplichtingen betreffende 
overige apparatuur hebben betrekking op leasecontracten voor printapparatuur en overige inventaris. Gedurende de looptijd 
van de onderliggende contracten wordt de leaseverplichting verhoogd met een rentecomponent en verlaagd met de 
leasebetalingen.

Leasebetalingen betreffende de aflossingscomponent worden verantwoord onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten. 
Leasebetalingen betreffende de rentecomponent worden verantwoord onder de kasstromen uit operationele activiteiten.

De totale leaseverplichtingen ultimo 2022 van EUR 30,3 miljoen (ultimo 2021: EUR 34,5 miljoen) hebben voor circa EUR 15,8 
miljoen betrekking op huurcontracten (ultimo 2021: EUR 19,1 miljoen), voor circa EUR 14,2 miljoen op autoleasecontracten 
(ultimo 2021: EUR 15,0 miljoen) en voor circa EUR 0,3 miljoen op overige apparatuur (ultimo 2021: EUR 0,4 miljoen). Zie 
toelichting 4.3 voor een analyse op de toekomstige uitgaande kasstromen betreffende de leaseverplichtingen.

Betreffende leasecontracten zijn de volgende bedragen verantwoord ten laste van het resultaat:

De totale leasebetalingen in 2022 bedragen circa EUR 13,6 miljoen (2021: EUR 11,5 miljoen).

 2022  2021 

Afschrijvingen van gebruiksrechten  10.972  10.648 
Interestlasten betreffende leaseverplichtingen  857  897 
Kosten betreffende korte termijn leases  771  622 
Kosten betreffende leases met een geringe waarde  32  41 
Kosten betreffende variabele leasebetalingen  17  6 
Totaal  12.649  12.214 
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10 Materiële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de onder deze balanspost opgenomen activa:

10.1 Investeringen en desinvesteringen

De investeringen in terreinen in 2022 hebben betrekking op het Ordina bos in Pelt, België. Deze investering betreft de aankoop 
van 135 hectare landbouwgrond voor een bedrag van EUR 0,8 miljoen, verminderd met een te ontvangen overheidssubsidie 
van EUR 0,5 miljoen. De subsidie zal naar verwachting in het eerste halfjaar van 2023 worden ontvangen. Tevens is de 
aanplant van bomen verantwoord voor een bedrag van EUR 0,1 miljoen. Het Ordina bos moet Ordina in staat stellen om in 
2030 klimaat neutraal te zijn. Er wordt geen afschrijving verantwoord betreffende de aankoop van de grond en aanplant van 
bomen.  

 2022  2021 

 Terreinen  Verbouwing  Apparatuur  Inventaris  Totaal  Terreinen  Verbouwing  Apparatuur  Inventaris  Totaal 

Stand per 1 januari
Totaal aanschafwaarde  -    5.954  11.440  3.148  20.542  -    6.838  10.794  2.204  19.836 
Totaal afschrijvingen en bijzon-
dere waardeverminderingen  -    -2.336  -9.327  -1.821  -13.484  -    -5.147  -8.460  -1.532  -15.139 
Boekwaarde per 1 januari  -    3.618  2.113  1.327  7.058  -    1.691  2.334  672  4.697 

Mutaties in boekwaarde
Investeringen  420  1.123  1.820  231  3.594  -    2.325  1.270  836  4.431 
Nieuwe groepsmaatschappijen  -    -    -    -    -    -    -    -    103  103 
Afschrijvingen  -    -719  -1.360  -366  -2.445  -    -398  -1.491  -284  -2.173 
Desinvesteringen  -    -32  -12  -26  -70  -    -    -    -    -   
Boekwaarde per 31 december  420  3.990  2.561  1.166  8.137  -    3.618  2.113  1.327  7.058 

Stand per 31 december
Totaal aanschafwaarde  420  6.873  11.931  3.266  22.490  -    5.954  11.440  3.148  20.542 
Totaal afschrijvingen en bijzon-
dere waardeverminderingen  -    -2.883  -9.370  -2.100  -14.353  -    -2.336  -9.327  -1.821  -13.484 
Boekwaarde per 31 december  420  3.990  2.561  1.166  8.137  -    3.618  2.113  1.327  7.058 
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De investeringen gedurende 2022 in apparatuur betreffen met name vervangingsinvesteringen. De investeringen in inventaris 
en verbouwingen in 2022 hebben voor een groot deel betrekking op de verbouwing van de kantoorlocatie in Groningen. Van de 
investeringen heeft circa EUR 1,2 miljoen betrekking op onze vestigingen in België en Luxemburg (2021: EUR 0,9 miljoen).

In 2022 en 2021 hebben geen materiële desinvesteringen plaatsgevonden.

In 2022 is volledig afgeschreven activa met een oorspronkelijke aanschafwaarde van circa EUR 1,6 miljoen buiten gebruik 
gesteld (2021: circa EUR 3,9 miljoen).

10.2  Bijzondere waardeverminderingen en terugnemen van bijzondere 
waardeverminderingen

In 2022 en 2021 heeft Ordina geen bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa verantwoord. Er zijn geen 
bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa, verwerkt in voorgaande jaren, teruggenomen in 2022.

11 Geassocieerde deelnemingen

Het verloop van de geassocieerde deelnemingen luidt als volgt:

De geassocieerde deelnemingen ultimo 2022 en 2021 betreffen Quli B.V. (Nederland, aandelenbelang 25,0%) en Passwerk 
CVBA (België, aandelenbelang 37,3%).

Het verantwoorde resultaat uit deelnemingen heeft zowel in 2022 als in 2021 volledig betrekking op Quli B.V. Ter zake 
Passwerk is over 2022 en 2021 geen resultaat verantwoord in verband met de beperkende voorwaarden waaronder 
dividenduitkeringen mogelijk zijn ingevolge het sociaal oogmerk van deze vennootschap. Bij de waardering is rekening 
gehouden met deze beperkende voorwaarden.
 
Zowel in 2022 als in 2021 heeft Ordina geen diensten geleverd aan of diensten afgenomen van Quli B.V. en Passwerk CVBA.

 2022  2021 

Saldo per 1 januari  326  323 
Investeringen  -    -   
Aandeel in resultaten en bijzondere waardeverminderingen  -7  3 
Dividenden  -    -   
Desinvesteringen  -    -   
Saldo per 31 december  319  326 
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Voor de geassocieerde deelnemingen kan op basis van de financiële informatie per eind 2022 de onderstaande toelichting 
worden vermeld: 

12 Latente belastingen

De latente belastingen zijn als volgt te specificeren:

In de winst-en-verliesrekening is een bedrag aan latente belastingen verantwoord van circa EUR 2,4 miljoen (2021: 
circa EUR 3,7 miljoen). Waardering van latente belastingvorderingen vindt plaats tegen vastgestelde belastingtarieven 
en het vermoedelijke jaar van afwikkeling van de betreffende latente belastingvordering. Op grond van de vastgestelde 
tariefsverhoging worden de latente belastingen ultimo 2022 binnen Nederland gewaardeerd tegen 25,8%. Als gevolg 
van de aanpassing van de toekomstige nominale belastingtarieven binnen Nederland is in 2021 een bate verantwoord 
van ruim EUR 0,2 miljoen (2022: nihil). 

Op basis van 100% Quli B.V. Passwerk CVBA

Activa  923  6.685 
Verplichtingen  147  1.466 
Omzet  829  9.121 
Resultaat  -26  1.010 
Overig resultaat (OCI)  -    1 
Totaal resultaat  -26  1.011 
Belang 25,0% 37,3%

 2022  2021 
 Latente 

belasting-
vorderingen 

 Latente 
belasting-
schulden 

 Latente 
belasting-

vorderingen 

 Latente 
belasting-
schulden 

Immateriële en materiële vaste activa  5.817  458  7.046  525 
Personeelsgerelateerde voorzieningen  143  -    235  -   
Overige voorzieningen  44  -    53  -   
Gewaardeerde rechten op verliescompensatie  -    -    1.230  -   
Saldo per 31 december  6.004  458  8.564  525 
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12.1 Latente belastingvorderingen

De latente belastingvorderingen bedragen ultimo 2022 EUR 6,0 miljoen (ultimo 2021: EUR 8,6 miljoen).

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de latente belastingvorderingen gedurende 2022 en 2021:

De latente belastingvorderingen hebben voor EUR 4,8 miljoen (ultimo 2021: EUR 6,1 miljoen) een looptijd langer dan een jaar.

De latente belastingvordering uit hoofde van de immateriële en materiële vaste activa heeft betrekking op de tijdelijke 
waarderingsverschillen voortvloeiende uit verschillen tussen de bedrijfseconomische afschrijvingstermijn en de minimale 
fiscale afschrijvingstermijn.

Binnen de latente belastingvordering uit hoofde van immateriële en materiële vaste activa heeft een bedrag van circa EUR 
0,5 miljoen betrekking op waarderingsverschillen ingevolge de toepassing van IFRS 16 Leases (ultimo 2021: circa EUR 0,5 
miljoen). Omdat lasten welke worden verantwoord onder toepassing van IFRS 16 fiscaal niet worden geaccepteerd, wordt een 
latente belastingpositie verantwoord op basis van het verschil in waardering van het gebruiksrecht en de leaseverplichting. 
Deze latente belastingvordering en -verplichting wordt gesaldeerd gepresenteerd. Het saldo van EUR 0,5 miljoen (ultimo 2021: 
EUR 0,5 miljoen) bestaat uit een latente belastingvordering van EUR 8,0 miljoen (ultimo 2021: EUR 8,9 miljoen) en een latente 
belastingverplichting van EUR 7,5 miljoen (ultimo 2021: EUR 8,4 miljoen).

De latente belastingvordering uit hoofde van personeelsgerelateerde voorzieningen heeft betrekking op de tijdelijke 
waarderingsverschillen die bestaan ten aanzien van de pensioenvoorzieningen.

 2022  2021 

 Saldo primo  
 Nieuwe groeps-
maatschappijen 

 Verantwoord in 
winst-en-

verliesrekening 

 Verantwoord 
in het geconso-

lideerde over-
zicht van het 

totaalresultaat  Saldo ultimo  Saldo primo  
 Nieuwe groeps-
maatschappijen 

 Verantwoord in 
winst-en-

verliesrekening 

 Verantwoord 
in het geconso-

lideerde over-
zicht van het 

totaalresultaat  Saldo ultimo 

Immateriële en materiële vaste 
activa  7.046  -    -1.229  -    5.817  7.926  -    -880  -    7.046 
Personeelsgerelateerde 
voorzieningen  235  -    -7  -85  143  254  -    19  -38  235 
Overige voorzieningen  53  -    -9  -    44  71  -    -18  -    53 
Gewaardeerde rechten op 
verliescompensatie  1.230  -    -1.230  -    -    4.072  -    -2.842  -    1.230 

 8.564  -    -2.475  -85  6.004  12.323  -    -3.721  -38  8.564 
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De latente belastingvordering uit hoofde van overige voorzieningen heeft betrekking op de voorziening voor verwachte 
kredietverliezen op handelsvorderingen.

Waardering van de rechten op verliescompensatie houdt rekening met schattingen ten aanzien van de omvang en timing 
van toekomstige belastbare winsten. Waardering vindt plaats tegen het nominale tarief zoals dit voor toekomstige jaren van 
toepassing is op basis van bestaande wetgeving. Ultimo 2022 zijn alle beschikbare verliezen volledig gecompenseerd (ultimo 
2021: EUR 4,8 miljoen) Ultimo 2021 waren de beschikbare compensabele verliezen volledig gewaardeerd.

12.2 Latente belastingschulden

De latente belastingschulden bedragen ultimo 2022 EUR 0,5 miljoen (ultimo 2021: EUR 0,5 miljoen).

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de latente belastingschulden gedurende 2022 en 2021:

De latente belastingschulden hebben voor EUR 0,4 miljoen (ultimo 2021: EUR 0,4 miljoen) een looptijd langer dan een jaar.

De latente belastingschulden hebben betrekking op de tijdelijke waarderingsverschillen die bestaan ten aanzien van de bij 
een verwerving van een groepsmaatschappij gewaardeerde immateriële vaste activa gerelateerd aan klanten. Waardering 
vindt plaats tegen het vastgestelde nominale tarief zoals dit naar verwachting van toepassing zal zijn gedurende de 
afschrijvingsperiode van deze activa. 

 2022  2021 

 Saldo primo  
 Nieuwe groeps-
maatschappijen 

 Verantwoord in 
winst-en-

verliesrekening 

 Verantwoord 
in het geconso-

lideerde over-
zicht van het 

totaalresultaat  Saldo ultimo  Saldo primo  
 Nieuwe groeps-
maatschappijen 

 Verantwoord in 
winst-en-

verliesrekening 

 Verantwoord 
in het geconso-

lideerde over-
zicht van het 

totaalresultaat  Saldo ultimo 

Immateriële vaste activa  525  -    -67  -    458  -    530  -5  -    525 
 525  -    -67  -    458  -    530  -5  -    525 
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13 Financiële instrumenten per categorie

De waarderingsgrondslagen voor financiële instrumenten zijn toegepast voor de volgende balansposten: 

14 Handelsdebiteuren en overige kortlopende activa

De specificatie van de handelsdebiteuren en overige kortlopende activa luidt als volgt:

De handelsvorderingen en overige vorderingen zijn opeisbaar binnen een jaar.

De debiteuren-netto zijn gestegen met circa EUR 6,5 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een stijging van 
de omzet ten opzichte van vorig jaar.

Op 31 december 2022 geldt dat voor een bedrag aan handelsdebiteuren van circa EUR 5,7 miljoen (31 december 2021: circa 
EUR 4,8 miljoen) de betaaltermijn is verstreken, zonder dat dit heeft geleid tot het treffen van een specifieke voorziening. 

 2022  2021 

 Geamortiseerde 
kostprijs 

 Reële waarde  
via het  

resultaat 

 Reële waarde 
via het 

vermogen  Derivaten  Totaal 
 Geamortiseerde 

kostprijs 

 Reële waarde  
via het  

resultaat 

 Reële waarde 
via het 

vermogen  Derivaten  Totaal 

Handelsdebiteuren en overige 
kortlopende activa  75.703  -    -    -    75.703  65.848  -    -    -    65.848 
Handelscrediteuren en overige 
kortlopende verplichtingen  -85.698  -    -    -    -85.698  -72.747  -    -    -    -72.747 
Totaal per 31 december  -9.995  -    -    -    -9.995  -6.899  -    -    -    -6.899 

 2022  2021 

Handelsdebiteuren - bruto  48.141  41.831 
Voorziening voor verwachte kredietverliezen  -448  -636 
Handelsdebiteuren - netto  47.693  41.195 
Nog te factureren omzet  17.776  16.125 
Contractactiva  9.786  7.806 
Overige vorderingen  767  439 
Overlopende activa  4.001  2.464 
Saldo per 31 december  80.023  68.029 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 147 

Ondanks het feit dat de betaaltermijn is verstreken, zijn er per balansdatum geen indicaties dat een voorziening benodigd is in 
aanvulling op de reeds getroffen voorziening voor een verwacht kredietverlies op handelsdebiteuren.

De ouderdom van handelsdebiteuren (netto) luidt als volgt:

Het verloop van de voorziening voor kredietverliezen op handelsdebiteuren luidt als volgt:

Alle vorderingen op handelsdebiteuren luiden in euro’s. Ordina beschikt derhalve niet over vorderingen op handelsdebiteuren 
in andere valuta dan de euro.

De mutatie in de voorziening voor kredietverliezen op handelsdebiteuren is verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder 
de overige bedrijfslasten. Bedragen opgenomen in de voorziening worden doorgaans afgeboekt op het moment dat er geen 
verwachting is dat er nog ontvangsten zullen plaatsvinden op de vordering.

Als zekerheid onder de financieringsfaciliteit zijn ultimo 2022 handelsdebiteuren en overige kortlopende activa verpand tot 
een bedrag van circa EUR 60,8 miljoen (ultimo 2021 circa EUR 53,7 miljoen).

 2022  2021 

Handelsdebiteuren waarbij geen sprake is van oninbaarheid en de betaaltermijn  
nog niet is vervallen  41.955  36.422 

Handelsdebiteuren waarbij geen sprake is van oninbaarheid en de betaaltermijn  
is vervallen:
minder dan 1 maand  3.405  3.627 
tussen 1 en 2 maanden  1.850  793 
tussen 2 en 3 maanden  289  329 
meer dan 3 maanden  194  24 

 5.738  4.773 

Handelsdebiteuren - netto  47.693  41.195 

 2022  2021 

Saldo per 1 januari  636  862 
Dotatie in het verslagjaar  130  79 
Gedurende het verslagjaar als oninbaar afgeschreven vorderingen  -133  -52 
Teruggeboekte, niet gebruikte bedragen  -185  -253 
Saldo per 31 december  448  636 
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Ultimo 2022 is een voorziening voor verwachte kredietverliezen op handelsdebiteuren, nog te factureren bedragen en 
contractactiva verantwoord van circa EUR 0,5 miljoen (ultimo 2021: circa EUR 0,7 miljoen). De overige posten binnen de 
handelsdebiteuren en overige kortlopende activa bevatten geen activa met een waardevermindering.

De overlopende activa betreffen onder meer vooruitbetaalde kosten. De overlopende activa en overige vorderingen hebben 
zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 een looptijd van minder dan een jaar, met uitzondering van een bedrag van EUR 0,8 miljoen 
betreffende het ontwerp en inrichting van een nieuwe SAAS ERP applicatie die naar verwachting in 2023 in gebruik zal worden 
genomen.

Het maximale kredietrisico per balansdatum is de waarde van elke post uit de vorderingen zoals bovenstaand omschreven. 
Ordina heeft geen zekerheden verkregen ter zake deze vorderingen.

Het maximale kredietrisico op de handelsdebiteuren, de nog te factureren omzet betreffende reeds verrichte diensten en de 
contractactiva (allen bruto) bedroeg op balansdatum per geografische regio:

Het maximale kredietrisico op de handelsdebiteuren (bruto) bedroeg op balansdatum per klantcategorie:

 2022  2021 

Nederland  31.016  41.574 
België/Luxemburg  44.763  24.274 
Saldo per 31 december  75.779  65.848 

 2022  2021 

Overheid  11.804  7.952 
Financiële dienstverlening  10.497  9.115 
Industrie  25.840  24.764 
Saldo per 31 december  48.141  41.831 
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De kredietwaardigheid van de handelsdebiteuren (netto) kan worden beoordeeld op basis van externe credit ratings (Standard 
& Poor’s) alsmede op basis van het historische betaalgedrag. Onderstaand is een specificatie opgenomen betreffende 
kredietwaardigheid van de debiteuren na aftrek van voorzieningen:

Voor overheidslichamen geldt dat geen externe credit rating beschikbaar is. Vorderingen op overheidslichamen zijn 
gekwalificeerd als debiteurenvorderingen met een laag risico.

15 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Ultimo 2022 wordt een bedrag van circa EUR 4,0 miljoen (ultimo 2021: circa 
EUR 2,1 miljoen) aangehouden op een zogenaamde geblokkeerde rekening op grond waarvan de bestedingsmogelijkheid van 
deze middelen is beperkt tot fiscale verplichtingen.

Binnen Ordina zijn per balansdatum geen financiële derivaten aanwezig.

De liquide middelen zijn ondergebracht bij professionele marktpartijen waarvan de kredietkwaliteit als goed wordt beoordeeld. 
Onderstaand is een verdeling opgenomen van de aanwezige liquide middelen op basis van externe credit ratings van deze 
marktpartijen:

 2022  2021 

Debiteuren met een externe credit rating
A-AA  12.437  11.768 
B-BBB  2.072  431 

 14.509  12.199 
Debiteuren zonder een externe credit rating
Laag kredietrisico  30.332  23.973 
Gemiddeld kredietrisico  2.825  4.918 
Hoog kredietrisico  27  105 

 33.184  28.996 

Saldo per 31 december  47.693  41.195 

 2022  2021 

A-AA  37.205  43.599 
B-BBB  -    -   
Saldo per 31 december  37.205  43.599 
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In juli 2019 heeft Ordina de bestaande financieringsfaciliteit verlengd welke is overeengekomen met ABN Amro en ING. 
Deze financieringsfaciliteit bedraagt EUR 30 miljoen en betreft een volledig gecommitteerde kredietfaciliteit in rekening-
courant. De looptijd van de financieringsfaciliteit bedraagt maximaal 5 jaar met een initiële looptijd van 3 jaar met tweemaal 
een optie tot verlenging met 1 jaar. In 2021 is met de banken een tweede verlengingstermijn overeengekomen, waardoor 
de overeenkomst eindigt per juli 2024. In 2022 is geen gebruik gemaakt van de financieringsfaciliteit.

De belangrijkste elementen voor wat betreft de convenanten binnen de financieringsfaciliteit bestaan uit een maximale 
leverage ratio (bepaald op basis van de total net debt/adjusted EBITDA) en een Interest Cover Ratio (bepaald op basis van de 
(adjusted) EBITDA / total interest zoals gedefinieerd in de financieringsovereenkomst). De leverage ratio bedraagt maximaal 
2,5. De Interest Cover Ratio bedraagt minimaal 5,0. De convenanten zijn gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening zoals 
opgesteld onder IFRS. De net debt betreft het totaal van opgenomen (korte en lange termijn) leningen en rekening courant 
schulden, verminderd met beschikbare liquide middelen. De adjusted EBITDA wordt bepaald op basis van de EBITDA zoals 
deze blijkt uit de winst-en-verliesrekening gecorrigeerd voor de impact van IFRS 16 Leases en de EBITDA van acquisities voor 
zover deze niet reeds zijn opgenomen in de consolidatie. Voor de adjusted EBITDA voor de bepaling van de leverage ratio 
wordt tevens een correctie voor eenmalige lasten en reorganisatiekosten toegepast tot maximaal 1% van de omzet en met 
een maximum van EUR 4,0 miljoen.

Verder is in de overeenkomst bepaald dat het totaal van de EBITDA van de vennootschappen die zich ter zake de 
kredietovereenkomst onderling met elkaar hebben verbonden, minimaal 80% uitmaakt van de geconsolideerde EBITDA 
zoals bepaald in de kredietovereenkomst (de Guarantor Cover Ratio) en dat minimaal een bedrag van EUR 30 miljoen van 
de handelsvorderingen is verpand aan de kredietverstrekker (de Security Cover).

De rente binnen de financieringsovereenkomst wordt vastgesteld op basis van het 1-maands EURIBOR plus een vaste 
opslag van 0,7%.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de toepasselijke convenanten en de realisatie ultimo 2022:

Realisatie 
ultimo 2022

Financierings-
overeenkomst

Leverage ratio  -0,9    =< 2,5 
Interest Cover Ratio  197,3   >= 5,0 
Guarantor Cover Ratio  0,9   >= 80% 
Security Cover (in miljoenen euro's)  60,8  >= 30,0 
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16  Gestort en opgevraagd kapitaal

16.1 Maatschappelijk en geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ultimo 2022 EUR 20 miljoen en bestaat uit 199.999.995 aandelen van EUR 0,10 
nominaal en 1 prioriteitsaandeel van EUR 0,50, verdeeld in:
• Prioriteitsaandelen: 1
• Preferente aandelen:  39.999.995
• Gewone aandelen:  160.000.000

Het verloop van het gestorte en opgevraagde aandelenkapitaal over de jaren 2022 en 2021 luidt als volgt:

Ultimo 2022 zijn volgestort 1 prioriteitsaandeel en 90.015.795 gewone aandelen (ultimo 2021: 1 prioriteitsaandeel en 
93.255.929 gewone aandelen). De afname van het aantal uitstaande gewone aandelen wordt veroorzaakt door het 
aandeleninkoopprogramma dat Ordina in 2022 heeft uitgevoerd (zie toelichting 16.2).

Gedurende 2022 en 2021 zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven. 

Voor een toelichting op het uitgegeven prioriteitsaandeel wordt verwezen naar de statutaire bepaling omtrent de prioriteit.

(In duizenden)

 2022  2021 

 Aantal 
geplaatste 

aandelen 

Geplaatst 
kapitaal 

 (in euro's)

 Aantal 
geplaatste 

aandelen 

Geplaatst 
kapitaal 

 (in euro's)

Saldo per 1 januari  93.256  9.326  93.256  9.326 
Emissie van aandelen  -    -    -    -   
Emissie ingevolge aandelengerelateerde beloningen  -    -    -    -   
Intrekking eigen aandelen  -3.240  -324  -    -   
Saldo per 31 december  90.016  9.002  93.256  9.326 
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16.2 Aandeleninkoopprogramma

Ordina heeft in 2022 succesvol een aandeleninkoopprogramma uitgevoerd ter waarde van EUR 15 miljoen. Gedurende de 
periode mei tot en met juli 2022 heeft Ordina in totaal 3.240.134 gewone eigen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde 
koers van EUR 4,63.

Op 18 oktober 2022 is het proces voor de intrekking van de 3.240.134 gewone aandelen afgerond. Na de intrekking van deze 
aandelen bestaat het geplaatste kapitaal van Ordina uit 1 prioriteitsaandeel en 90.015.795 gewone aandelen. Op basis van 
de intrekking van de ingekochte aandelen is het gestorte kapitaal verminderd met een bedrag van EUR 0,3 miljoen. Van het 
resterende bedrag van EUR 14,7 miljoen, is EUR 11,8 miljoen in mindering gebracht op de agioreserve en EUR 2,9 miljoen op 
de overige reserves. 

De uitvoering van het aandeleninkoopprogramma en de intrekking van de ingekochte aandelen zijn in lijn met de toestemming 
zoals verkregen tijdens de Algemene Vergadering van 7 april 2022 voor de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 
maximaal EUR 15 miljoen..

16.3 Optie- en aandelenregelingen

Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 staan geen optierechten uit op aandelen Ordina N.V.

Ten behoeve van de afwikkeling van de variabele langetermijnbeloning over de periode 2019-2021, welke in het eerste halfjaar 
2022 heeft plaatsgevonden, heeft Ordina in totaal 374.080 eigen aandelen ingekocht en direct aansluitend uitgeleverd. 
De inkoop van 374.080 aandelen heeft voor 92.032 aandelen betrekking op regelingen van de Raad van Bestuur en voor 
282.048 aandelen op regelingen voor het senior management. Verwerving van deze aandelen heeft plaatsgevonden 
tegen een gemiddelde koers van EUR 4,42 per aandeel. Als gevolg van de netto uitlevering van de toegekende aandelen in 
2022, heeft Ordina namens de betreffende medewerkers een bedrag van EUR 1,1 miljoen afgedragen aan verschuldigde 
loonheffingen. In totaal heeft Ordina een bedrag van EUR 2,8 miljoen betaald ter afwikkeling van de verplichtingen onder de 
langetermijnbeloning 2019-2021. Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 houdt Ordina N.V. geen eigen aandelen.

Aan de leden van de Raad van Bestuur en het senior management is een variabele langetermijnbeloning toegekend waarbij 
sprake is van een uitkering in aandelen (zie ook grondslag 2.14.2). Ultimo 2022 zijn in dit kader aandelen Ordina N.V. 
voorwaardelijk toegekend onder de regeling betreffende de Raad van Bestuur (totaal 304.514 aandelen) en onder de regeling 
betreffende het senior management (totaal 671.134 aandelen).
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Voor een toelichting op de regelingen van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar toelichting 31.2.2. 
De targets binnen de regelingen van het senior management zijn gelijk aan die van de leden van de Raad van Bestuur. 
De toelichting betreffende de ultimo 2022 lopende regeling voor het senior management luidt als volgt: 

17 Reserves

Het verloop van de reserves luidt als volgt:

 2022  2021 

 Voorwaardelijk 
toegekende 

aantal aandelen 
 Toekennings- 

datum 
 Koers bij 

toekenning 

 Reële waarde 
op moment van 

toekenning 

 Factor ten 
behoeve van 

berekening 
kosten 

 Last verwerkt 
in winst-en-

verliesrekening 
2022 

 Last verwerkt 
in winst-en-

verliesrekening 
2021 

Regeling 2019-2021  -41  397 
Regeling 2020-2022  206.271 22/06/20  1,92  491 117%  81  264 
Regeling 2021-2023  234.699 19/04/21  3,42  973 117%  326  271 
Regeling 2022-2024  226.137 28/06/22  4,80  1.106 100%  245  n.v.t. 
Regeling 2022-2024  4.207 28/09/22  3,73  16 100%  4  n.v.t. 

 671.314  2.586  615  932 

 2022  2021 

 Agioreserve 
 Ingehouden 

winsten 
 Resultaat 

boekjaar  Totaal  Agioreserve 
 Ingehouden 

winsten 
 Resultaat 

boekjaar  Totaal 

Saldo per 1 januari  136.219  8.805  24.598  169.622  136.219  9.976  22.290  168.485 
Onverdeelde winst vorig boekjaar  -    24.598  -24.598  -    -    22.290  -22.290  -   
Dividenduitkering  -    -14.734  -    -14.734  -    -22.288  -    -22.288 
Inkoop aandelen ingevolge aandeleninkoopprogramma  -11.786  -2.890  -    -14.676  -    -    -    -   
Afwikkeling aandelengerelateerde beloningen middels inkoop 
eigen aandelen  -    -2.802  -    -2.802  -    -2.602  -    -2.602 
Personeelskosten ingevolge aandelengerelateerde beloningen  -    976  -    976  -    1.314  -    1.314 
Actuariële winsten en verliezen  -    250  -    250  -    115  -    115 
Nettoresultaat over het boekjaar  -    -    23.895  23.895  -    -    24.598  24.598 
Saldo per 31 december  124.433  14.203  23.895  162.531  136.219  8.805  24.598  169.622 
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Het bedrag boven de nominale waarde van de ingekochte aandelen van EUR 14,7 miljoen, is pro rata in mindering gebracht 
op de agioreserve (EUR 11,8 miljoen) en de ingehouden winsten (EUR 2,9 miljoen) op basis van de verhouding tussen deze 
reserves bij aanvang van het verslagjaar.

De afwikkeling van de aandelengerelateerde beloningen middels de inkoop van eigen aandelen heeft in 2022 geresulteerd 
in een negatieve financieringskasstroom van EUR 2,8 miljoen (2021: EUR 2,6 miljoen). Dit betreft de inkoop van aandelen 
noodzakelijk voor de afwikkeling van de verplichting (zie toelichting 16.3).

Ingevolge aandelengerelateerde beloningen is in 2022 onder de personeelskosten een bedrag van EUR 1,0 miljoen (2021: EUR 
1,3 miljoen) ten laste van het resultaat verantwoord (zie toelichting 22). Hiervan heeft circa EUR 0,4 miljoen betrekking op 
aandelengerelateerde beloningen van de Raad van Bestuur (2021: circa EUR 0,4 miljoen).

Voor een bedrag van circa EUR 0,3 miljoen is ultimo 2022 (ultimo 2021: EUR 1,1 miljoen) binnen de vennootschappelijke 
jaarrekening een wettelijke reserve gevormd ten laste van de ingehouden winsten (zie toelichting 36).

18 Verplichtingen uit financieringsactiviteiten

Naast de verplichtingen uit leasecontracten heeft de Ordina Groep zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 geen andere 
langlopende schulden.

Onderstaand zijn de mutaties in de verplichtingen uit financieringsactiviteiten vermeld voor zowel het verslagjaar als de 
voorgaande periode:

 2022  2021 

 Saldo primo  Kasstromen 
Overige 

mutaties  Saldo ultimo  Saldo primo  Kasstromen 
 Overige 
mutaties  Saldo ultimo 

Langlopende bancaire schulden  -    -    -    -    -    -    -    -   
Kortlopende bancaire schulden  -    -    -    -    -    -    -    -   
Leaseverplichtingen  34.521  -11.901  7.677  30.297  36.692  -9.943  7.772  34.521 
Afwikkeling aandelengerelateerde beloningen middels inkoop eigen 
aandelen  -    -2.802  2.802  -    -    -2.602  2.602  -   
Dividenduitkeringen aan aandeelhouders  -    -14.734  14.734  -    -    -22.288  22.288  -   
Inkoop aandelen ingevolge aandeleninkoopprogramma  -    -15.000  15.000  -    -    -    -    -   
Totaal verplichtingen uit financieringsactiviteiten  34.521  -44.437  40.213  30.297  36.692  -34.833  32.662  34.521 
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De overige mutaties betreffende de leaseverplichtingen hebben met name betrekking op contractverlengingen en 
indexatieverplichtingen binnen huurcontracten, in de betreffende kalenderjaren aangegane nieuwe leasecontracten 
betreffende auto’s en de verantwoording van leaseverplichtingen van nieuwe groepsmaatschappijen.

De overige mutaties betreffende de aandelengerelateerde beloningen hebben betrekking op de afwikkeling van de 
langetermijnbonusregeling 2019-2021, respectievelijk 2018-2020 (zie toelichting 16.3).

De overige mutaties betreffende de dividenduitkering aan aandeelhouders hebben betrekking op het dividendbesluit van de 
Algemene Vergadering op 7 april 2022, respectievelijk 8 april 2021. Volgend op deze besluiten is in 2022 en in 2021 van de 
nettowinst over het boekjaar 2021, respectievelijk 2020 een bedrag van circa EUR 14,7 miljoen, respectievelijk circa EUR 22,3 
miljoen aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Een dividend aan aandeelhouders wordt als verplichting verantwoord op het moment dat de Algemene Vergadering daartoe 
besluit.

De overige mutaties betreffende het aandeleninkoopprogramma heeft betrekking op de uitvoering van het 
aandeleninkoopprogramma in 2022 (zie toelichting 16.2).

19 Personeelsgerelateerde voorzieningen

De personeelsgerelateerde voorzieningen hebben uitsluitend betrekking op pensioenverplichtingen en zijn als volgt te 
specificeren per regio:

 2022  2021 

Nederland  555  772 
België  -    140 
Saldo per 31 december  555  912 
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19.1 Voorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen Nederland

De voorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen binnen Nederland is als volgt te specificeren:

De mutatie in de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen is als volgt:

De mutatie in de reële waarde van activa ter zake toegezegd-pensioenregelingen is als volgt:

De pensioenvoorziening betreft verplichtingen voor ‘toegezegd-pensioenregelingen’ (pensioenregelingen op basis van 
middelloon of eindloon), die zijn gewaardeerd tegen actuele waarde met inachtneming van actuariële uitgangspunten 
in overeenstemming met IAS 19 Employee Benefits. Als gevolg van harmonisatie van pensioenregelingen bevatten 
de toegezegd-pensioenregelingen geen actieve deelnemers. De verplichtingen van Ordina binnen de toegezegd-
pensioenregelingen beperken zich ultimo 2022 tot garantie- en beheerkosten voor zover deze niet worden gedekt door 
positieve overrenteresultaten. De opgebouwde waarde ter zake deze pensioenregelingen wordt gepresenteerd tegen reële 

 2022  2021 

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen  6.216  9.611 
Af: reële waarde van activa ter zake toegezegd-pensioenregelingen  5.661  8.839 
Saldo per 31 december  555  772 

 2022  2021 

Saldo per 1 januari  9.611  10.420 
Aan het verslagjaar toegerekende pensioenkosten  -    -   
Rentekosten  115  83 
Betaalde contributie door deelnemers  -    -   
Uitbetaalde pensioenen  -123  -88 
Actuariële winsten en verliezen  -3.387  -804 
Saldo verplichtingen per 31 december  6.216  9.611 

 2022  2021 

Saldo per 1 januari  8.839  9.584 
Verwacht rendement op activa ter zake pensioenregelingen  106  76 
Betaalde contributie werkgeversdeel  31  30 
Uitbetaalde pensioenen  -123  -88 
Actuariële winsten en verliezen  -3.192  -763 
Saldo reële waarde van activa per 31 december  5.661  8.839 
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waarde. Actuariële winsten en verliezen worden direct verantwoord in het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat. 
Alle pensioenregelingen binnen Ordina zijn ondergebracht bij professionele verzekeringsmaatschappijen. De activa ter zake 
pensioenregelingen omvatten daarvoor in aanmerking komende kwalificerende verzekeringspolissen.

De cumulatieve mutatie voor actuariële winsten en verliezen die zijn verantwoord in het geconsolideerde overzicht van het 
totaalresultaat bedraagt negatief EUR 2,5 miljoen (ultimo 2021: negatief EUR 4,3 miljoen).

De in de winst-en-verliesrekening verwerkte bedragen zijn als volgt:

De kosten welke ten laste van het resultaat 2023 zullen worden gebracht, bedragen naar verwachting circa EUR 18 duizend. 
Het werkelijke rendement op activa ter zake pensioenregelingen bedraagt EUR 3,1 miljoen negatief (2021: EUR 0,7 miljoen 
negatief). De fondsbeleggingen bestaan uit kwalificerende verzekeringspolissen die exact corresponderen met het bedrag en 
de timing van alle te verrichten uitkeringen binnen de regelingen. De fondsbeleggingen zijn gelijk aan de contante waarde van 
de corresponderende aanspraken waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde aannames die worden aangehouden voor de 
vaststelling van de contante waarde van de pensioenverplichting.

De belangrijkste actuariële veronderstellingen luiden als volgt:

Indien in het kader van een gevoeligheidsanalyse de disconteringsvoet wordt verhoogd, respectievelijk wordt verlaagd met 
0,20%, bedraagt de verplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling EUR 6,0 miljoen (2021: EUR 9,2 miljoen), 
respectievelijk EUR 6,4 miljoen (2021: EUR 10,0 miljoen).

Veronderstellingen met betrekking tot de levensverwachting zijn gebaseerd op de gepubliceerde statistieken. De 
levensverwachting ultimo 2022 is gebaseerd op de meest recente prognosetafel, die gepubliceerd is door het Actuarieel 
Genootschap in 2020 (Prognosetafel AG2020). Daarnaast is een correctie toegepast in verband met de hogere 
levensverwachting van de werkende bevolking.

 Toelichting  2022  2021 

Aan het verslagjaar toegerekende pensioenkosten  -    -   
Rentekosten  115  83 
Verwacht rendement op activa ter zake pensioenregelingen  -106  -76 
Totaal opgenomen onder de personeelskosten  22  9  7 

 2022  2021 

Disconteringsvoet per 31 december 3,70% 1,20%
Verwacht rendement op activa ter zake pensioenregelingen (regelingafhankelijk) 3,70% 1,20%
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De gemiddelde levensverwachting in jaren van een deelnemer die op 65-, 66-, respectievelijk 67-jarige leeftijd met pensioen 
gaat, is als volgt:

De gemiddelde levensverwachting in jaren van een thans 45-jarige die op 65-, 66-, respectievelijk 67-jarige leeftijd met 
pensioen gaat, is als volgt:

De waardering van de verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en de reële waarde van de gerelateerde activa 
over de jaren 2018 tot en met 2022 is als volgt te specificeren:

 2022  2021 

Man, 65-jarige leeftijd  22,1  21,9 
Vrouw, 65-jarige leeftijd  24,6  24,3 
Man, 66-jarige leeftijd  21,2  20,9 
Vrouw, 66-jarige leeftijd  23,6  23,4 
Man, 67-jarige leeftijd  20,2  20,0 
Vrouw, 67-jarige leeftijd  22,7  22,4 

 2022  2021 

Man, 65-jarige leeftijd  24,1  24,2 
Vrouw, 65-jarige leeftijd  26,5  26,5 
Man, 66-jarige leeftijd  23,2  23,2 
Vrouw, 66-jarige leeftijd  25,6  25,5 
Man, 67-jarige leeftijd  22,4  22,3 
Vrouw, 67-jarige leeftijd  24,7  24,5 

 2022  2021  2020  2019  2018 

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-
pensioenregelingen  6.216  9.611  10.420  9.734  8.160 
Af: reële waarde van activa ter zake toege-
zegd-pensioenregelingen  5.661  8.839  9.584  8.732  7.300 
Voorziening uit hoofde van toegezegd-pensioen-
regelingen  555  772  836  1.002  860 

Actuariële verschillen tussen veronderstellingen 
en realisatie ter zake verplichtingen  3.387  804  -640  -1.479  73 
Actuariële verschillen tussen veronderstellingen 
en realisatie ter zake reële waarde van activa  -3.192  -763  789  1.326  -78 
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19.2 Voorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen België

Ordina Belgium N.V. kent een pensioenregeling met een toegezegde bijdrage van de werkgever. De verplichting van Ordina 
Belgium N.V. voor stortingen vóór 1 januari 2016 beperkt zich tot het storten van premies en een wettelijk minimumrendement 
van 3,25% op deze stortingen voor zover het gegarandeerde rendement vanuit de verzekeraar lager ligt. Voor stortingen vanaf 
1 januari 2016 geldt dat de rendementsgarantie ten laste van de werkgevers variabel wordt. Voor premies die betaald zijn met 
ingang van 2016 is de wettelijke minimumgarantie van 1,75% van toepassing.

Vanaf 2016 kwalificeren deze pensioenplannen als toegezegd-pensioenregelingen onder IAS 19 en is de ‘projected unit credit’- 
methode toegepast om de contante waarde van de verplichting te berekenen. De waarde van de activa binnen deze regeling 
bedragen ultimo 2022 EUR 5,3 miljoen (ultimo 2021: EUR 4,9 miljoen). De contante waarde van de verplichtingen bedragen 
ultimo 2022 EUR 5,3 miljoen (ultimo 2021: EUR 5,0 miljoen). Op basis van de toegepaste waarderingsgrondslagen is de 
verplichting gelijk aan de activa als gevolg waarvan de voorziening ultimo 2022 nihil bedraagt.

De cumulatieve mutatie voor actuariële winsten en verliezen die zijn verantwoord in het geconsolideerde overzicht van het 
totaalresultaat bedraagt EUR 0,1 miljoen (ultimo 2021: negatief EUR 18 duizend).

20 Overige voorzieningen

De specificatie van de overige voorzieningen luidt als volgt:

 2022  2021 

 Projecten 
 Afvloeiings-

kosten  Overig  Totaal  Projecten 
 Afvloeiings-

kosten  Overig  Totaal 

Saldo per 1 januari  1.449  -    2.423  3.872  689  250  -    939 
Nieuwe groepsmaatschappijen  -    -    -    -    -    -    2.314  2.314 
Dotatie ten laste van het resultaat  41  -    266  307  1.449  -    109  1.558 
Aangewend  -50  -    -1.000  -1.050  -129  -250  -    -379 
Vrijval ten gunste van het resultaat  -16  -    -669  -685  -560  -    -    -560 

Presentatie onder de overige kortlopende verplichtingen - - -1.020 -1.020 - - - -
Saldo per 31 december  1.424  -    -    1.424  1.449  -    2.423  3.872 

Waarvan langlopend  -    -    -    -    -    -    1.481  1.481 
Waarvan kortlopend  1.424  -    -    1.424  1.449  -    942  2.391 
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Een voorziening wordt getroffen voor contracten met klanten waarbij de onvermijdbare kosten hoger zijn dan de naar 
verwachting te realiseren economische voordelen. De projectvoorziening heeft betrekking op geschatte nog te verrichten 
werkzaamheden betreffende verlieslatende contracten. Onder de projectvoorzieningen is tevens een voorziening opgenomen 
betreffende een dispuut uit het verleden met een van onze leveranciers. Deze leverancier is een juridische procedure gestart 
ter zake waarvan in het eerste halfjaar 2021 een gerechtelijke uitspraak is gedaan. Tegen deze uitspraak is hoger beroep 
aangetekend. De uitkomst van dit hoger beroep is onzeker. Op grond van de status ultimo 2022 heeft Ordina een inschatting 
gemaakt van de mogelijke afwikkeling van het dispuut. De feitelijke uitkomst kan afwijken van de inschatting op grond 
waarvan de voorziening is getroffen. De hervatting van de procedure wordt verwacht in de tweede helft van 2023.

Ordina heeft een voorziening verantwoord betreffende earn out-verplichtingen met betrekking tot de acquisitie van IFS 
Probity B.V. waarvan de naam in 2022 is gewijzigd in Ordina Subscription Management & Utilities B.V. (zie ook toelichting 
30.1). In het kader van de waardering van de earn out-verplichting heeft Ordina in 2022 een financieringslast verantwoord 
van EUR 0,3 miljoen (2021: EUR 0,1 miljoen). Betreffende het eerste deel van de earn-out verplichting in 2022 heeft Ordina 
een betaling gedaan van EUR 1,0 miljoen. Afwikkeling van het tweede en laatste deel van de earn-out verplichting was 
aanvankelijk gepland voor 2024. In verband met de versnelde integratie van Ordina Subscription Management & Utilities B.V. 
hebben partijen eind 2022 gekozen voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op basis waarvan de resterende 
earn-out verplichting vervroegd zal worden afgewikkeld. Op grond van de aanvullende overeenkomst is een tweede earn-out 
betaling overeengekomen voor een bedrag van EUR 1,0 miljoen. Doordat betaling van de tweede earn-out begin 2023 heeft 
plaatsgevonden, is de verplichting ultimo 2022 verantwoord onder de overige kortlopende verplichtingen. De vrijval van EUR 
0,7 miljoen onder de overige voorzieningen is ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de overige 
bedrijfslasten.

Ultimo 2022 hebben de volledige voorzieningen van EUR 1,4 miljoen een looptijd van minder dan een jaar.

21 Handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen

De specificatie van de handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen luidt als volgt:

 2022  2021 

Handelscrediteuren  17.191  10.705 
Contractverplichtingen  6.871  5.889 
Belastingen en sociale premies  27.723  25.229 
Te betalen pensioenpremies  75  123 
Overlopende kortlopende verplichtingen  33.838  30.801 
Saldo per 31 december  85.698  72.747 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 161 

De reële waarde van de handelscrediteuren, overige schulden en overlopende verplichtingen benadert de boekwaarde.

De belastingen en sociale premies ultimo 2022 hebben voor EUR 12,6 miljoen betrekking op loonheffingen en sociale premies 
(ultimo 2021: EUR 11,3 miljoen) en voor EUR 15,1 miljoen op omzetbelasting (ultimo 2021: EUR 13,9 miljoen). 

De overlopende verplichtingen betreffen onder meer verplichtingen voor vakantiegeld, vakantiedagen, bonussen, 
eindejaarsuitkeringen, afvloeiingskosten alsmede andere personeelskosten en overige te betalen posten die ingevolge de 
grondslagen voor de resultaatbepaling ten laste van het boekjaar worden gebracht. Onder de overlopende verplichtingen is 
tevens een bedrag van EUR 1,0 miljoen verantwoord betreffende earn-out betalingen (zie toelichting 20). De reservering voor 
afvloeiingskosten verantwoord onder de overlopende verplichtingen bedraagt ultimo 2022 EUR 0,5 miljoen (ultimo 2021: EUR 
0,6 miljoen). 

De handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen hebben zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 een looptijd van 
minder dan een jaar.

22 Personeelskosten

De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

De overige personeelskosten hebben onder meer betrekking op autokosten (2022: circa EUR 16,8 miljoen; 2021: circa EUR 
14,6 miljoen), reis- en verblijfskosten (2022: circa EUR 2,1 miljoen; 2021: circa EUR 0,8 miljoen) en studiekosten (2022: 
circa EUR 3,2 miljoen; 2021: circa EUR 2,6 miljoen). Binnen de autokosten is in 2022 een bedrag van circa EUR 5,1 miljoen 
opgenomen betreffende de servicecomponent binnen leasecontracten betreffende auto’s (2021: EUR 5,5 miljoen). 

Onder de personeelskosten is in 2022 een bedrag van EUR 1,1 miljoen (2021: EUR 1,3 miljoen) verantwoord voor 
afvloeiingskosten. De afvloeiingskosten hebben voor EUR 0,9 miljoen betrekking op Nederland (2021: EUR 1,1 miljoen) en voor 
EUR 0,2 miljoen op België/Luxemburg (2021: EUR 0,2 miljoen).

 2022  2021 

Salarissen  173.307  160.412 
Sociale lasten  32.046  28.872 
Pensioenkosten ter zake toegezegd-pensioenregelingen  9  7 
Pensioenkosten ter zake toegezegde-bijdrageregelingen  9.178  8.733 
Overige personeelskosten  32.578  27.121 
Totaal  247.118  225.145 
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Onder de personeelskosten is in 2022 een last verantwoord voor aandelengerelateerde beloningen voor een bedrag van circa 
EUR 1,0 miljoen (2021: circa EUR 1,3 miljoen). Deze lasten hebben voor circa EUR 0,4 miljoen (2021: circa EUR 0,4 miljoen) 
betrekking op de regeling van de Raad van Bestuur en voor circa EUR 0,6 miljoen (2021: circa EUR 0,9 miljoen) op de regeling 
voor het senior management.

Onder de personeelskosten is in 2022 een bedrag aan loonkostensubsidies verantwoord van circa EUR 1,0 miljoen (2021: 
circa EUR 0,9 miljoen).

De gemiddelde personeelsbezetting op basis van fte’s over het jaar 2022 bedraagt 2.717 (2021: 2.583). Ultimo 2022 
zijn er op basis van fte’s 2.805 medewerkers (ultimo 2021: 2.715) werkzaam bij Ordina. Een nadere toelichting op de 
personeelsaantallen per segment is opgenomen in toelichting 7.

23 Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn als volgt te specificeren:

Onder de huisvestingskosten is een bedrag van circa EUR 0,3 miljoen (2021: circa EUR 0,3 miljoen) verantwoord 
voor huurcontracten. Naast de huisvestingskosten welke zijn verantwoord onder de overige bedrijfslasten, is tevens 
een afschrijving op gebruiksrechten betreffende gehuurde bedrijfslocaties van EUR 3,5 miljoen (2021: EUR 3,5 miljoen) 
en een interestlast op de leaseverplichting van EUR 0,5 miljoen (2021: EUR 0,6 miljoen) verantwoord (zie toelichting 9). 
Uitsluitend de servicecomponent betreffende de huur van gebouwen wordt  verantwoord onder de overige bedrijfskosten.

De marketing- en communicatiekosten bedragen in 2022 EUR 2,4 miljoen en zijn EUR 0,4 miljoen lager dan in 2021 (EUR 2,8 
miljoen). 

De overige kosten betreffen onder meer kosten van informatiemanagement, verzekeringen en accountants- en advieskosten.

 2022  2021 

Huisvestingskosten  2.893  2.349 
Marketing- en verkoopkosten  2.380  2.797 
Overige kosten  8.134  9.403 
Totaal  13.407  14.549 
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Onder de overige bedrijfskosten zijn in de afgelopen boekjaren de volgende bedragen aan accountantskosten ten laste van 
het resultaat gebracht:

24 Financieringsbaten en -lasten

De financieringsbaten en -lasten zijn als volgt te specificeren:

De financieringslasten zijn als volgt te specificeren:

De rentelasten op de financieringsfaciliteit betreffen negatieve creditrente op rekening-courantposities die worden 
aangehouden bij bancaire instellingen. De overige financieringslasten zien op beschikbaarheidsprovisies en rentelasten 
betreffende earn-out verplichtingen.

 2022  2021 

 EY Nederland 
 Overig EY-

netwerk 
 Totaal EY-

netwerk  EY Nederland 
 Overig EY-

netwerk 
 Totaal EY-

netwerk 

Controle van de jaarrekening  397    54    451    434  49  483 
Andere assurance werkzaamheden  243    2    245    193  2  195 
Fiscale advisering  -    -    -    -    -    -   
Andere niet-controlediensten  -    -    -    -    -    -   
Totaal  640    56    696    627  51  678 

 2022  2021 

Financieringsbaten  -    -   
Financieringslasten  -1.357  -1.301 
Totaal  -1.357  -1.301 

 2022  2021 

Rentelasten financieringsfaciliteit  -113  -99 
Overige financieringslasten  -387  -305 
Financieringslasten - overig  -500  -404 
Financieringslasten - leaseverplichtingen  -857  -897 
Totale financieringslasten  -1.357  -1.301 
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De rentelasten inzake leaseverplichtingen hebben betrekking op de rentecomponent betreffende leasecontracten die worden 
verantwoord onder toepassing van IFRS 16 Leases (zie toelichting 9).

25 Winstbelastingen

 2022  2021 

Acute winstbelastingen boekjaar  -7.613  -6.182 
Acute winstbelastingen voorgaande boekjaren  -77  44 
Totaal acute winstbelastingen  -7.690  -6.138 

Uitgestelde winstbelastingen boekjaar  -2.400  -3.960 
Uitgestelde winstbelastingen voorgaande boekjaren  -7  -   
Uitgestelde winstbelastingen impact tariefsaanpassing  -    245 
Totaal uitgestelde winstbelastingen  -2.407  -3.715 

Totaal  -10.097  -9.853 

 2022  2021 

Nettoresultaat over het boekjaar  23.895  24.598 
Winstbelastingen  10.097  9.853 
Resultaat voor winstbelastingen  33.992  34.451 

Effectief belastingtarief 29,7% 28,6%
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De effectieve belastingdruk over 2022 bedraagt 29,7% (2021: 28,6%). Belangrijkste oorzaak van de stijging van de effectieve 
belastingdruk met 1,1% is de stijging van het nominale belastingtarief binnen Nederland van 25,0% naar 25,8%. De effectieve 
belastingdruk over 2021 wordt beïnvloed door de aanpassing van de tarieven vennootschapsbelasting binnen Nederland zoals 
deze zijn vastgesteld voor toekomstige jaren. De genormaliseerde effectieve belastingdruk over 2021, waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de impact van de hernieuwde aanpassing van de toekomstige tarieven binnen Nederland bedraagt 
29,3%. 

De nominale belastingdruk voor 2021 bedraagt 25,8% zoals van toepassing binnen Nederland (2021: 25,0%). De effectieve 
belastingdruk van 29,7% is circa 3,9% hoger dan de nominale belastingdruk binnen Nederland. De impact van de 
tariefverschillen buitenland bedraagt 0,4% negatief doordat het nominale tarief in België en Luxemburg een fractie lager is dan 
in Nederland. Het verschil tussen de effectieve belastingdruk en de nominale belastingdruk wordt grotendeels veroorzaakt 
door de niet aftrekbare bedragen (impact: toename belastingdruk 4,2%). Deze niet aftrekbare bedragen hebben betrekking 
op resultaatbestanddelen die niet ten laste van het belastbare resultaat gebracht mogen worden en betreffen onder meer 
aandelengerelateerde beloningen, het niet aftrekbare deel van de zogenaamde gemengde kosten en kosten verbonden aan de 
acquisitie van nieuwe groepsmaatschappijen. De correcties voorgaande jaren hebben een impact van 0,2% op de effectieve 
belastingdruk en worden veroorzaakt door de afwikkeling van belastingposities over vorige jaren.

 2022  2021 

 % 
 Winst-

belastingen  % 
 Winst-

belastingen 

Nominale belastingdruk  25,8  8.770  25,0  8.613 
Tariefverschillen buitenland  -0,4  -136  0,1  35 
Niet aftrekbare bedragen  4,2  1.422  4,3  1.500 
Vrijgestelde winstbestanddelen  -    2  -    -1 
Incidentele posten  -0,1  -44  -0,7  -250 
Correcties voorgaande jaren  0,2  83  -0,1  -44 
Effectief belastingtarief  29,7  10.097  28,6  9.853 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 166 

26 Resultaten per aandeel

26.1 Resultaat per aandeel

Het resultaat per aandeel wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gemiddeld aantal uitstaande 
aandelen gedurende het boekjaar.

26.2 Resultaat per aandeel na verwatering

Het resultaat per aandeel na verwatering wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het gemiddelde 
aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar inclusief alle voorwaardelijk toegekende aandelen in het kader van 
aandelengerelateerde beloningen.

27 Dividend per aandeel

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om een dividend uit te keren van 0,265 euro per aandeel in contanten, uit 
te keren ten laste van de nettowinst over 2022 (pay out van 100%). Tevens wordt een aanvullende uitkering voorgesteld van 
0,130 euro per aandeel in contanten. Op basis van dit voorstel zal de uitkering aan aandeelhouders in totaal 0,395 euro per 
aandeel in contanten bedragen.

 2022  2021 

Nettowinst  23.895  24.598 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden)  92.599  93.256 

Resultaat per aandeel (in euro's)  0,26  0,26 

 2022  2021 

Nettowinst  23.895  24.598 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden)  92.599  93.256 
Correctie voor verplichtingen uit hoofde van aandelengerelateerde beloningen  976  1.284 
Totaal  93.575  94.540 

Resultaat per aandeel na verwatering (in euro's)  0,26  0,26 



130pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 1 regel

208pt - begin tekstkader van 
platte tekst na hoofdstuktitel 
op 2 regels

Inhoudsopgave

Ordina in het kort

Kerncijfers 

Vijfjarenoverzicht

Interview met Raad van Bestuur

Terugblik

Verslag Raad van Bestuur

Onze missie en onze kernwaarden

Markttrends

Waardecreatiemodel

Stakeholderdialoog

Strategie 2026

Risicomanagement

Governance

Statutaire bepalingen

Verklaring Raad van Bestuur

Verslag Raad van Commissarissen

Remuneratierapport

Jaarrekening

Inhoudsopgave

Geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vennootschappelijke jaarrekening

Toelichting op de vennootschappelijke 
jaarrekening

Overige gegevens

Groepsmaatschappijen

Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Juridisch organogram

Begrippenlijst

Annex I

GRI-index

NFI-referentietabel

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening  Jaarverslag 2022 | 167 

In de Algemene Vergadering van 7 april 2022 is een dividenduitkering vastgesteld van 0,158 euro per aandeel. Volgend op dit 
besluit is een totaalbedrag van circa EUR 14,7 miljoen aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. 

28 Preferente aandelen

Binnen het maatschappelijk kapitaal beschikt Ordina N.V. over 39.999.995 preferente aandelen, met elk een nominale waarde 
van EUR 0,10. Op preferente aandelen kan niet meer dividend worden uitgekeerd dan de wettelijke rente op het moment 
waarop het dividend wordt vastgesteld. Ultimo 2022 en 2021 zijn geen preferente aandelen uitgegeven.

29 Niet uit de balans blijkende voorwaardelijke en contractuele  
verplichtingen en rechten

Ordina N.V. en haar groepsmaatschappijen hebben in totaal voor een bedrag van circa EUR 2,0 miljoen (2021: circa 
EUR 1,7 miljoen) aan garanties verstrekt. Deze garanties hebben voor een bedrag van circa EUR 1,2 miljoen betrekking 
op huurverplichtingen (ultimo 2021: circa EUR 1,2 miljoen) en voor een bedrag van circa EUR 0,8 miljoen betrekking op 
klantrelaties (ultimo 2021: circa EUR 0,5 miljoen).

Ter zake immateriële en materiële vaste activa heeft Ordina ultimo 2022 geen materiële investeringsverplichtingen (ultimo 
2021: EUR 0,3 miljoen). De investeringsverplichtingen ultimo 2021 hebben volledig betrekking op de verbouwing van de 
kantoorlocatie in Nieuwegein en Groningen.

De overige financiële verplichtingen ultimo 2022 en 2021 zijn als volgt naar looptijd te specificeren:

Aan medewerkers ter beschikking gestelde auto’s worden in het algemeen verkregen op basis van leasecontracten met een 
looptijd van 24 tot 48 maanden. Ordina heeft in dit kader in totaal voor een bedrag van circa EUR 5,7 miljoen (2021: circa EUR 
5,7 miljoen) aan verplichtingen betreffende servicecomponenten met betrekking tot autoleasecontracten met een looptijd 
van minder dan een jaar, inclusief de verplichtingen uit hoofde van leasecontracten ter zake waarvan per jaareinde nog geen 
aflevering van de betreffende auto heeft plaatsgevonden.

 2022  2021 

 Gebouwen  Leaseauto's  Overig  Totaal  Gebouwen  Leaseauto's  Overig  Totaal 

Looptijd korter dan 1 jaar  514  5.693  1.133  7.340  346  5.714  1.344  7.404 
Looptijd langer van 1 tot en met 5 jaar  2.890  13.072  1.729  17.691  429  10.738  1.679  12.846 
Looptijd langer dan 5 jaar  5.171  -    -    5.171  -    -    -    -   
Totaal  8.575  18.765  2.862  30.202  775  16.452  3.023  20.250 
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Alle panden waarin groepsmaatschappijen zijn gehuisvest, worden gehuurd. Ordina heeft geen panden in eigendom. Ordina 
heeft in totaal voor een bedrag van circa EUR 0,5 miljoen (2021: circa EUR 0,3 miljoen) aan verplichtingen betreffende 
servicecomponenten met betrekking tot huurcontracten met een looptijd van minder dan een jaar. Ordina is eind 2022 een 
huurovereenkomst aangegaan betreffende een nieuwe kantoorlocatie in België. Wij verwachten deze locatie begin 2024 in 
gebruik te nemen. De looptijd voor deze huurovereenkomst bedraagt 12 jaar vanaf de datum van ingebruikname. Doordat de 
toepassing van IFRS 16 Leases aanvangt op de datum van ingebruikname is de verplichting onder deze overeenkomst ultimo 
2022 volledig opgenomen onder de niet uit de balans blijkende voorwaardelijke en contractuele verplichtingen.

De overige contractuele verplichtingen hebben betrekking op meerjarige contractafspraken die Ordina heeft gemaakt met 
toeleveranciers.

In een aantal gevallen heeft Ordina N.V. zich in het kader van de reguliere bedrijfsvoering van de Ordina Groep hoofdelijk garant 
gesteld voor de nakoming van contractuele verplichtingen door een groepsmaatschappij.

Als onderdeel van onze werkzaamheden kunnen wij worden geconfronteerd met discussies over de (financiële) afwikkeling 
van projecten, zoals minder-/meerwerk, kwaliteitsniveau en scope van het werk. Het merendeel van deze discussies wordt 
tot tevredenheid van alle betrokkenen opgelost. Dat een discussie uitloopt op een juridisch traject is niet in alle gevallen te 
vermijden. Op het moment dat het waarschijnlijk is dat een financiële claim tot een betaling zal leiden en de omvang van 
de verplichting betrouwbaar te schatten is, wordt hiervoor een voorziening getroffen. Vorderingen van Ordina op derden die 
onder de rechter zijn, worden in beginsel niet geactiveerd, tenzij voldoening van deze vordering vrijwel zeker is.

België kent een regeling waarbij een subsidie kan worden verkregen voor R&D activiteiten. In dit kader worden jaarlijks 
subsidieaanvragen ingediend en zijn subsidiebedragen ontvangen in lijn met de ingediende aanvragen. Door de 
subsidieverstrekker zijn nog geen formele beschikkingen afgegeven op grond waarvan onzekerheid bestaat ten aanzien 
van de volledige aanspraak op de ontvangen subsidie. Op het moment dat de verjaringstermijn voor mogelijke restitutie-
verzoeken ten aanzien van de ontvangen subsidiebedragen is verlopen, worden deze bedragen verantwoord in de winst- 
en verliesrekening.

Ordina N.V. heeft zich op grond van artikel 403 Titel 9 Boek 2 BW aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen 
voortvloeiende verplichtingen van het merendeel van de binnenlandse groepsmaatschappijen. De daartoe strekkende 
verklaringen zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister waar de betreffende rechtspersonen statutair zijn 
gevestigd.

Ordina N.V. en de meeste van de Nederlandse groepsmaatschappijen vormen een fiscale eenheid voor de vennoot-
schapsbelasting en de omzetbelasting als gevolg waarvan de betrokken vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de verplichtingen van de fiscale eenheid.
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Voor de kredietverlening door bancaire instellingen hebben Ordina N.V. en het merendeel van de groepsmaatschappijen zich 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Als zekerheid onder de financieringsfaciliteit zijn ultimo 2022 handelsdebiteuren en overige 
vorderingen verpand tot een bedrag van circa EUR 60,8 miljoen (ultimo 2021 circa EUR 53,7 miljoen).

30 Acquisities en desinvesteringen

30.1 Acquisities

In 2022 hebben geen acquisities plaatsgevonden. In 2021 heeft Ordina een 100% belang verworven in IFS Probity B.V. 
In februari 2022 is de naam van IFS Probity B.V. gewijzigd in Ordina Subscription Management & Utilities B.V.

Acquisitie van IFS Probity B.V.
Op 31 augustus 2021 heeft Ordina een 100% belang verworven in IFS Probity B.V. De koopprijs van IFS Probity B.V. bevat een 
tweetal earn-out betalingen. In het kader van de eerste earn-out betaling is in augustus 2022 een bedrag van EUR 1,0 miljoen 
betaald. Afwikkeling van het tweede en laatste deel van de earn-out verplichting was aanvankelijk gepland voor 2024. In 
verband met de versnelde integratie van Ordina Subscription Management & Utilities B.V. hebben partijen eind 2022 gekozen 
voor het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op basis waarvan de resterende earn-out verplichting vervroegd wordt 
afgewikkeld. Op grond van de aanvullende overeenkomst is een tweede earn-out betaling overeengekomen voor een bedrag 
van EUR 1,0 miljoen. Betaling van de tweede earn-out heeft begin 2023 plaatsgevonden. Na deze betaling heeft Ordina de 
volledige koopprijs van de aandelen in IFS Probity B.V. voldaan. De financiële impact van de versnelde afwikkeling is verwerkt 
in de jaarrekening 2022. 
 

30.2 Desinvesteringen

Gedurende 2022 en 2021 hebben er geen desinvesteringen plaatsgevonden.

31 Verbonden partijen

31.1 Identiteit verbonden partijen

Als verbonden partijen van Ordina zijn te onderscheiden de groepsmaatschappijen, de geassocieerde deelnemingen 
(zie toelichting 11), de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad 
van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden beoordeeld als key management.
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De totale bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen over de jaren 2022 en 2021 
luidt als volgt: 

31.2  Transacties met de leden van de Raad van Bestuur en Raad van 
Commissarissen 

31.2.1 Bezoldigingsbeleid
De vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap wordt jaarlijks bepaald door de Raad van 
Commissarissen. Voor een toelichting op het bezoldigingsbeleid aangaande de leden van de Raad van Bestuur wordt 
verwezen naar het Remuneratierapport op pagina 87.

31.2.2 Bezoldiging leden Raad van Bestuur
Inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur zijn de volgende bedragen opgenomen in de winst-en-
verliesrekening over 2022, respectievelijk 2021:

 2022  2021 

Salaris  988  922 
Variabele beloning/kortetermijncomponent  332  393 
Variabele beloning/langetermijncomponent (aandelengerelateerd)  371  415 
Pensioenkosten  15  15 
Overige beloningen  35  63 
Totaal  1.741  1.808 

 J.G. Maes  J.F. van Donk - van Wijnen  Totaal 

 2022  2021  2022  2021  2022  2021 

Salaris  442  430  296 260  738  690 
Variabele bezoldiging /kortetermijn-
component  199  245  133 148  332  393 
Variabele bezoldiging /langetermijn-
component  249  337  122 78  371  415 
Pensioenkosten  8  8  7 7  15  15 
Overige bezoldigingen  16  46  19 17  35  63 
Totaal  914  1.066  577 510  1.491  1.576 
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Het totaal van de bezoldiging van alle leden van de Raad van Bestuur over 2022 bedraagt circa EUR 1,5 miljoen (2021: circa 
EUR 1,6 miljoen).

De langetermijncomponent van de variabele bezoldiging betreft een uitkering in aandelen Ordina N.V. en kent per lopende 
regeling een driejaarsperiode. Op grond van het bezoldigingsbeleid is de waarde van het on target te verkrijgen aantal 
aandelen Ordina N.V. gelijk aan 50% van het in het eerste jaar van een driejaarsperiode aan de bestuurders te betalen vaste 
salaris (inclusief vakantiegeld). De reële waarde op het moment van toekenning van de on target te verkrijgen aandelen 
wordt bepaald op basis van de aandelenkoers op het moment van toekenning van de regeling. Aan het begin van elke 
driejaarsperiode wordt een voorwaardelijk aantal aandelen toegekend op basis van de slotkoers van het aandeel Ordina N.V. 
van het voorafgaande kalenderjaar. De targets zijn voor 70% gekoppeld aan financiële doelstellingen en voor 30% aan niet-
financiële doelstellingen. De financiële doelstellingen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de resultaten van Ordina en 
betreffen de omzet en de EBITDA marge. De niet-financiële doelstellingen zijn gebaseerd op  duidelijk meetbare (kwalitatieve 
en kwantitatieve) doelstellingen en betreffen de klanttevredenheid, de medewerkerbetrokkenheid, de groei in toegevoegde 
waarde en de implementatie van het duurzaamheidsbeleid. Na afloop van de driejaarsperiode vindt onvoorwaardelijke 
toekenning van aandelen plaats op basis van de gerealiseerde doelen in relatie tot de gestelde targets. Levering van definitief 
toegekende aandelen vindt plaats in het jaar volgend op het laatste jaar van de driejaarsperiode.

Op basis van de toegekende langetermijnbonusregelingen wordt telkens per balansdatum per lopende regeling een 
inschatting gemaakt van het aantal te verkrijgen aandelen Ordina N.V. Op basis van deze inschatting worden de kosten 
voor de variabele langetermijnbezoldigingscomponent verantwoord ten laste van de winst-en-verliesrekening naar rato van 
de verstreken periode vanaf het moment van toekenning van de regeling. Het bedrag van de naar verwachting uit te geven 
aandelen in het kader van de lopende regelingen wordt gepresenteerd binnen het eigen vermogen onder de ingehouden 
winsten.

In het kader van de variabele langetermijnbezoldiging over de periode 2020-2022 worden aan de heer Maes 110.650 
aandelen en aan mevrouw Van Donk-van Wijnen 14.875 aandelen Ordina N.V. definitief toegekend. Dit komt overeen met 
een uitkeringspercentage van 117% van de on target bezoldiging. Dit uitkeringspercentage heeft voor 95% betrekking 
op de financiële doelstellingen en voor 22% op de niet-financiële doelstellingen. Toekenning onder de regeling 2020-2022 
aan de CFO, mevrouw Van Donk-van Wijnen heeft plaatsgevonden onder de regeling voor het senior management.

De lasten verband houdende met de langetermijn bezoldiging over 2022 bedragen in totaal circa EUR 0,4 miljoen 
(2021: circa EUR 0,4 miljoen).
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De toelichting betreffende de lopende regelingen luidt als volgt:

De leden van de Raad van Bestuur kunnen deelnemen aan een door de vennootschap afgesloten pensioenregeling. Indien 
een lid van de Raad van Bestuur aan deze regeling deelneemt, neemt de vennootschap de pensioenpremie voor haar rekening. 
Indien een lid van de Raad van Bestuur afziet van deelname, dan ontvangt deze een bruto vergoeding van de vennootschap. 
Deze is gelijk aan het bedrag dat de vennootschap verschuldigd zou zijn geweest, indien het desbetreffende lid van de Raad 
van Bestuur wel zou deelnemen aan de aangeboden pensioenregeling.

Aan de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap worden een auto, een laptop en een mobiele telefoon ter 
beschikking gesteld. De gerelateerde kosten bedragen voor de leden van de Raad van Bestuur over 2022 in totaal circa 
EUR 0,1 miljoen (2021: EUR 0,1 miljoen). Deze kosten zijn als overige bezoldigingen opgenomen in de specificaties betreffende 
de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur.

Er zijn geen leningen aan en garanties ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur verstrekt.

 Voorwaardelijke 
toekenning 

 Toekennings-
datum 

 Koers bij 
toekenning 

 Reële waarde 
op moment van 

toekenning 

 Factor ten 
behoeve van 

berekening 
kosten

 Last verwerkt 
in winst- en 

verliesrekening 
2022 

 Last verwerkt 
in winst- en 

verliesrekening 
2021 

J.G. Maes
Regeling 2019-2021          149 
Regeling 2020-2022  94.573 12/02/20  2,16  204 117%  72  112 
Regeling 2021-2023  74.783 18/02/21  3,22  241 117%  109  76 
Regeling 2022-2024  53.902 02/03/22  4,30  232 100%  68  n.v.t. 

 223.258  249  337 

J.F. van Donk - van Wijnen        
Regeling 2019-2021 *  19 
Regeling 2020-2022 *  12.714 22/06/20  1,92  24 117%  10  13 
Regeling 2021-2023  45.217 18/02/21  3,22  146 117%  66 46 
Regeling 2022-2024  36.039 02/03/22 4,30  155 100%  46  n.v.t. 

 93.970  122  78 
 

Totaal  317.228  371  415 

* toegekend onder de senior managementregeling
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31.2.3 Aandelenbezit leden Raad van Bestuur
De leden van de Raad van Bestuur bezitten ultimo 2022 352,708 aandelen Ordina N.V. (ultimo 2021: 300.028 aandelen). De 
verdeling over de leden van de Raad van Bestuur luidt als volgt:

31.2.4 Optierechten toegekend aan en gehouden door de leden van de Raad van Bestuur
Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 zijn geen optierechten toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur.

31.2.5 Bezoldiging Raad van Commissarissen
De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen luidt als volgt:

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap. Er zijn geen 
leningen aan en garanties ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen verstrekt.

31.2.6 Aandelenbezit leden Raad van Commissarissen
Zowel ultimo 2022 als ultimo 2021 bezitten de leden van de Raad van Commissarissen geen aandelen Ordina N.V. 

32 Gebeurtenissen na balansdatum

Na 31 december 2022 hebben zich geen overige gebeurtenissen voorgedaan die materieel van invloed zijn op, dan wel een 
aanpassing zouden vereisen van de jaarrekening.

 2022  2021 

J.G. Maes  332.783  292.476 
J.F. van Donk - van Wijnen  19.925  7.552 
Totaal  352.708  300.028 

 2022  2021 

J. van Hall, voorzitter  65  66 
C. Princen, vicevoorzitter  48  48 
T. Menssen  48  48 
D.R. de Breij (benoemd per 8 april 2021)  45  33 
B. van Reet (benoemd per 8 april 2021)  45  33 
F. Michiels (afgetreden per 4 februari 2021)  -    4 
Totaal  250  232 
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Vennootschappelijke balans per 31 december Ordina N.V.
(Voor winstbestemming)

De toelichtingen 33 tot en met 36 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro's) Toelichting  2022  2021 

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa 34  171.855  176.966 
Latente belastingvorderingen 35  121  1.389 
Totaal vaste activa  171.976  178.355 

Vlottende activa
Overige vorderingen  6  1 
Acute winstbelastingvorderingen  -    592 
Totaal vlottende activa  6  593 

Totaal activa  171.982  178.948 
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Vennootschappelijke balans per 31 december Ordina N.V.
(Voor winstbestemming) (vervolg)

De toelichtingen 33 tot en met 36 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro's) Toelichting  2022  2021 

Eigen vermogen en verplichtingen
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 36  9.002  9.326 
Agioreserve 36  124.433  136.219 
Wettelijke reserve 36  337  1.061 
Ingehouden winsten 36  13.866  7.744 
Resultaat boekjaar 36  23.895  24.598 
Totaal eigen vermogen  171.533  178.948 

Verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Acute winstbelastingverplichtingen  449  -   
Handelscrediteuren en overige kortlopende verplichtingen  -    -   
Totaal kortlopende verplichtingen  449  -   

Totaal verplichtingen  449  -   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen  171.982  178.948 
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Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening Ordina N.V.

De toelichtingen 33 tot en met 36 vormen een integraal onderdeel van deze jaarrekening.

(In duizenden euro's)  Toelichting  2022  2021 

Omzet  -    -   

Bedrijfslasten
Overige bedrijfskosten  -    -2  -2 
Totaal bedrijfslasten  -2  -2 

Bedrijfsresultaat  -2  -2 

Financieringsbaten  -    12  -   
Financieringslasten  -    -    -23 
Netto-financieringslasten  12  -23 

Aandeel in resultaten van groepsmaatschappijen 34  23.889  24.742 
Resultaat voor winstbelastingen  23.899  24.717 

Winstbelastingen  -    -4  -119 
Nettoresultaat over het boekjaar  23.895  24.598 
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33 Algemeen

33.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening

Ordina N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht in 1973 en statutair gevestigd aan de Ringwade 1 te Nieuwegein, 
Nederland, met Kamer van Koophandel nummer 30077528. De vennootschappelijke jaarrekening van Ordina N.V. wordt 
opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de door artikel 2:362 lid 8 BW 
geboden mogelijkheid om in de vennootschappelijke jaarrekening de grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
(waaronder begrepen de grondslagen voor presentatie van financiële instrumenten als eigen of vreemd vermogen) toe 
te passen die in de geconsolideerde jaarrekening worden gehanteerd.

De vennootschappelijke jaarrekening van Ordina N.V. wordt gepresenteerd in euro’s (EUR). Bedragen zijn vermeld in 
duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

33.2 Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die voor 
de geconsolideerde jaarrekening. Indien geen nadere grondslagen zijn vermeld, wordt verwezen naar de vermelde 
grondslagen in de geconsolideerde jaarrekening.

33.3 Financiële vaste activa / deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en andere maatschappijen waarin Ordina N.V. beslissende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover Ordina N.V. de centrale leiding heeft, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. 
De nettovermogenswaarde wordt bepaald door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat 
te berekenen volgens de grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening.

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de grondslagen die worden gehanteerd 
in de geconsolideerde jaarrekening. De verwachte kredietverliezen zoals voorgeschreven in IFRS 9 op vorderingen 
op groepsmaatschappijen zijn verwerkt in de boekwaarde van de groepsmaatschappijen.

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
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34 Financiële vaste activa

Het volgende overzicht geeft het verloop weer van de onder deze balanspost opgenomen activa:

De investeringen en verstrekkingen binnen de deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op interne 
dividenduitkeringen (2022: EUR 30,0 miljoen, 2021: EUR 21,5 miljoen), alsmede op vermogensmutaties gerelateerd aan 
aandelengerelateerde beloningen (zie toelichtingen 17 en 22). De actuariële winsten en verliezen hebben betrekking op 
personeelsgerelateerde voorzieningen (zie toelichtingen 12 en 19).

35 Latente belastingvorderingen

De latente belastingvorderingen zijn als volgt te specificeren:

Ordina N.V. is hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting binnen Nederland. Dientengevolge worden de 
fiscale posities betreffende deze fiscale eenheid, voor zover niet reeds verantwoord door overige leden van de fiscale eenheid, 
verantwoord door Ordina N.V.

De latente belastingvordering uit hoofde van de immateriële en materiële vaste activa heeft betrekking op de tijdelijke 
waarderingsverschillen voortvloeiende uit verschillen tussen de werkelijk bedrijfseconomische afschrijvingstermijn en de 
minimale fiscale afschrijvingstermijn. Waardering vindt plaats tegen vastgestelde tarieven.

 2022  2021 

 Deelnemingen 
in groeps-

maatschappijen 

 Vorderingen 
op groeps-

maatschappijen  Totaal 

 Deelnemingen 
in groeps-

maatschappijen 

 Vorderingen 
op groeps-

maatschappijen  Totaal 

Boekwaarde per 1 januari  172.673  4.293  176.966  170.604  3.666  174.270 
Investeringen/verstrekkingen  -31.825  2.575  -29.250  -22.788  627  -22.161 
Actuariële winsten en verliezen  250  -    250  115  -    115 
Resultaat deelnemingen  23.889  -    23.889  24.742  -    24.742 
Boekwaarde per 31 december  164.987  6.868  171.855  172.673  4.293  176.966 

 2022  2021 

Immateriële en materiële vaste activa  121  159 
Gewaardeerde rechten op verliescompensatie  -    1.230 
Saldo per 31 december  121  1.389 
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Ultimo 2022 heeft Ordina de beschikbare fiscale verliezen volledig gecompenseerd als gevolg waarvan er geen fiscale 
verliezen meer zijn gewaardeerd (gewaardeerde fiscale verliezen ultimo 2021: EUR 4,8 miljoen) 

De latente belastingvorderingen hebben voor circa EUR 0,1 miljoen (ultimo 2021: EUR 0,1 miljoen) een looptijd langer dan een 
jaar. Voor een toelichting op de latente belastingen wordt verwezen naar toelichting 12.

36 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen over de jaren 2022 en 2021 luidt als volgt:

De agioreserve bevat ultimo 2022 fiscaal besmet agio van circa EUR 2,9 miljoen ontstaan als gevolg van de verwerking 
van de op aandelengerelateerde beloningen (ultimo 2021: circa EUR 2,9 miljoen).

De wettelijke reserve heeft betrekking op de boekwaarde van de in eigen beheer vervaardigde immateriële vaste activa 
(zie grondslag 2.5.2 en toelichting 8.4).

 2022  2021 

 Geplaatst 
kapitaal 

 Agio- 
reserve 

 Wettelijke 
reserve 

 Ingehouden 
winsten 

 Resultaat 
boekjaar  Totaal 

 Geplaatst 
kapitaal 

 Agio- 
reserve 

 Wettelijke 
reserve 

 Ingehouden 
winsten 

 Resultaat 
boekjaar  Totaal 

Saldo per 1 januari  9.326  136.219  1.061  7.744  24.598  178.948  9.326  136.219  1.676  8.300  22.290  177.811 
Resultaatbestemming vorig boekjaar  -    -    -    24.598  -24.598  -    -    -    -    22.290  -22.290  -   
Dividenduitkering  -    -    -    -14.734  -    -14.734  -    -    -    -22.288  -    -22.288 
Inkoop aandelen ingevolge aandeleninkoop-
programma  -324  -11.786  -    -2.890  -    -15.000  -    -    -    -    -    -   
Afwikkeling aandelengerelateerde beloningen 
middels inkoop eigen aandelen  -    -    -    -2.802  -    -2.802  -    -    -    -2.602  -    -2.602 
Personeelskosten ingevolge aandelengerela-
teerde beloningen  -    -    -    976  -    976  -    -    -    1.314  -    1.314 
Actuariële winsten en verliezen  -    -    -    250  -    250  -    -    -    115  -    115 
Nettoresultaat over het boekjaar  -    -    -    -    23.895  23.895  -    -    -    -    24.598  24.598 
Mutatie ingevolge wettelijke reserve  -    -    -724  724  -    -    -    -    -615  615  -    -   
Saldo per 31 december  9.002  124.433  337  13.866  23.895  171.533  9.326  136.219  1.061  7.744  24.598  178.948 
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In 2022 heeft Ordina een aandeleninkoopprogramma uitgevoerd voor een totaal bedrag van EUR 15 miljoen. In totaal heeft 
Ordina 3,2 miljoen van haar gewone aandelen ingekocht. Deze aandelen zijn in oktober 2022 ingetrokken. Na de intrekking van 
deze aandelen bestaat het geplaatste kapitaal van Ordina uit 1 prioriteitsaandeel en 90.015.795 gewone aandelen. Voor een 
toelichting op het aandeleninkoopprogramma wordt verwezen naar toelichting 16.2.

Ultimo 2022 en ultimo 2021 heeft Ordina geen eigen aandelen ingekocht.
Ultimo 2022 en ultimo 2020 staan geen opties uit op aandelen Ordina N.V.

Voor een toelichting op de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar toelichting 31.2.2.

Nieuwegein, 15 februari 2023

Raad van Bestuur  Raad van Commissarissen
J.G. Maes, CEO  J. van Hall, voorzitter  
J.F. van Donk-van Wijnen, CFO C. Princen, vicevoorzitter
 T. Menssen
 D.R. de Breij
 B. van Reet
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Groepsmaatschappijen/voornaamste 
deelnemingen

Vestigingsplaats 
Belang in %
ultimo 2022 

 Belang in %
ultimo 2021 

Ordina Holding B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Nederland B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Business Consulting & Solutions B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Technologie & Competenties B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Software Development B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina RulesMatter B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Beheer & Outsourcing B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Subscription Management & Utilities B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Sourcing B.V. * Nieuwegein 100 100
Clockwork B.V.* Amsterdam 100 100
SourcePower B.V.* Nieuwegein 100 100
Ordina Belgium N.V. Mechelen (Belgium) 100 100
Ordina Luxembourg SA Windhof (Luxembourg) 100 100

Alle hierboven vermelde groepsmaatschappijen zijn volledig geconsolideerd. De vennootschap heeft verklaringen 
van hoofdelijke aansprakelijkheid (ex artikel 403, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) afgegeven voor de 
dochterondernemingen met een *. Aan deze vennootschappen is toestemming verleend om een jaarrekening op te stellen die 
in strijd is met de bepalingen van genoemd deel van het Burgerlijk Wetboek..
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Gecombineerde verklaring van de  
onafhankelijke accountant

Voor het rapport van de onafhankelijke accountant verwijzen 
wij naar pagina 173 in de Engelse versie van het jaarverslag 
2022.
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Juridisch organogram

ORDINA N.V.

Ordina Holding B.V.

Ordina Belgium N.V.

Ordina Luxembourg S.A.
Passwerk CVBA (37,31%)

Ordina Nederland B.V.

Ordina Business Consulting & Solutions B.V.
Clockwork B.V.

Ordina Technologie & Competenties B.V.
Ordina Software Development B.V.
Ordina RulesMatter B.V.

Ordina Beheer & Outsourcing B.V.
Ordina Subscription Management & Utilities B.V. 
(voorheen genaamd: IFS Probity B.V.)

Facilitaire Diensten Ordina B.V.
SourcePower B.V.
Ordina Sourcing B.V.
Quli B.V. (25%)
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Begrippenlijst

Algemene begrippen

Begrijpelijkheid: in het kader van de gecombineerde 
controleverklaring. Is de KPI begrijpelijk voor de beoogde 
gebruikers? 

Betrouwbaarheid: in het kader van de gecombineerde 
controleverklaring. Is een consistente meeting (zowel 
kwalitatief als kwantitatief) van de KPI mogelijk?

CAPEX: (Capital Expenditures), oftewel, kapitaaluitgaven) 
zijn de investeringen die gemaakt worden door een bedrijf in 
activa op lange termijn. De voorgeschreven berekeningswijze 
van CAPEX voor de EU Taxonomie is toegelicht in het 
betreffende hoofdstuk.

Datascience: datascience is een vakgebied dat gericht 
is op het verkrijgen van inzichten uit data. Data scientists 
gebruiken programmeervaardigheden, statistische kennis, 
en sector- en organisatiekennis om verbanden te leggen en 
waardevolle inzichten te destilleren.

Deal Review Systematiek: is een set aan afspraken, 
templates, procesflows en rolverdelingen voor het beheerst 
aangaan en uitvoeren van (resultaat)verplichtingen.

Directe FTE: medewerker die declarabele uren kan maken 
voor klanten en geen fulltime staf- of managementrol heeft. 

Employee Value Proposition: de Employee Value 
Proposition (EVP) is de belofte, de waardepropositie, die 
Ordina doet naar de huidige en toekomstige medewerkers. 
Deze belofte verwoordt wat Ordina aan haar (toekomstige) 

medewerkers aanbiedt, in ruil voor hun inzet en 
betrokkenheid, met als gevolg waardecreatie voor alle 
stakeholders. Dit behelst meer dan salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, het gaat ook om elementen, zoals 
loopbaanperspectief en autonomie in het werk.

eNPS-score: (employer Net Promotor Score) toont de mate 
waarin medewerkers Ordina aan anderen aanraden als 
werkgever. De score wordt bepaald door: % promotors - % 
criticasters.

ESG Board: Is een stuurgroep, die wordt voorgezeten door 
de CEO. Samen met de CFO, de directeur HR, de CMO, de 
company secretary en een externe programmamanager 
vormen zij de ESG-raad. De ESG Board ziet toe op de 
uitvoering van de ESG-strategie en controleert de voortgang 
ervan.

FTE: aantal medewerkers uitgedrukt in aantal fulltime-
equivalent (40-uur per week), gemeten op basis van 
roosterdagen ten opzichte van de werkbare dagen in een 
periode. 

Gezondheidsindex: De gezondheidsindex omvat 
verschillende indicatoren, zoals productiviteit, tevredenheid 
van onze werknemers, aantal verwijzingen, ziekteverzuim 
en beschikbaarheid, om aan te geven of de essentie van de 
verschillende bedrijfsonderdelen solide en gezond is. Wij 
controleren deze indicatoren maandelijks.

Global Reporting Initiative (GRI): Dit is een 
internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor 
duurzaamheidsverslaggeving. 

Inclusieve organisatie (inclusiviteit): organisatie waar 
ruimte is voor verschillen in de brede zin van het woord. 
Binnen het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek meten we 
dit door de vraag te stellen “Ik voel me vrij om mijn mening 
te geven?”

Indirecte FTE: Werknemer die een staf- of 
managementfunctie heeft en geen declarabele uren voor 
cliënten kan boeken.

Klanttevredenheidsindex (KTI): De gemiddelde algemene 
tevredenheidsscore die onze klanten geven in het jaarlijkse 
klanttevredenheidsonderzoek. Deze score wordt gegeven op 
de vraag: Hoe tevreden bent u over Ordina in het algemeen? 
Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ontevreden en 10 
zeer tevreden is.

Klanttevredenheidsonderzoek: 
Klanttevredenheidsonderzoek: Wij maken gebruik van een 
extern onderzoeksbureau om de klanttevredenheid te meten 
via telefonische en online vragenlijsten. De grootste klanten 
van Ordina worden uitgenodigd deel te nemen aan het 
onderzoek. Wanneer klanten een gegronde wens hebben 
om niet door een extern onderzoeksbureau te worden 
benaderd, wordt het telefonisch interview afgenomen door 
een onafhankelijke Ordina-medewerker. Het onderzoek 
geeft een objectief beeld van de beleving, tevredenheid 
en verwachtingen van onze klanten ten aanzien van onze 
dienstverlening.

LHBTIQ+: de afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks, queer en 
de plus voor alle andere variaties die niet heteroseksueel 
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en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die 
binnen de algemeen gangbare definities van ‘vrouwelijk’ of 
‘mannelijk’ vallen.

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO): Ordina 
meet eenmaal per jaar de medewerkersbetrokkenheid 
via ons jaarlijkse medewerkersonderzoek, waarin 
medewerkers wordt gevraagd verschillende onderwerpen 
te beoordelen, van tevredenheid met hun werk, leiderschap, 
ontwikkelingsmogelijkheden en inclusiviteit om er een 
paar te noemen. Zo kunnen we onze inspanningen richten 
op gebieden waar verbeteringen gewenst zijn en het 
werkklimaat voor alle medewerkers blijven verbeteren. 
Werknemers kunnen anoniem hun mening geven door een 
vragenlijst in te vullen. Een specifieke vraag gaat over de 
algemene tevredenheid van onze werknemers. De score van 
deze vraag bepaalt de medewerkbetrokkenheidscore.

Metrics: metrics zijn kwantitatieve beoordelingsmaatstaven 
die gewoonlijk worden gebruikt voor het beoordelen, 
vergelijken en volgen van prestaties of productie. Over het 
algemeen wordt een groep metrieken gebruikt om een 
dashboard te bouwen dat het management of analisten 
regelmatig bekijken om prestatiebeoordelingen, meningen 
en bedrijfsstrategieën bij te houden.  

Neutraliteit: in het kader de gecombineerde 
controleverklaring. Is de KPI vrij van vooringenomenheid?

Net Promotor Score (NPS): de NPS wordt gemeten door 
de vraag te stellen: ‘Wanneer iemand op zoek is naar een 
partner voor zijn/haar dienstverlening: zou u Ordina als 
partner aanbevelen?’ Antwoordmogelijkheden zijn: zeer 
waarschijnlijk, noch waarschijnlijk/noch onwaarschijnlijk, 
zeer onwaarschijnlijk. Ordina berekent de score als het 
verschil tussen het percentage ‘Zeer waarschijnlijk’ 
(Promotors) en ‘Zeer onwaarschijnlijk’ (Criticasters). De NPS 
zelf wordt uitgedrukt in een absoluut getal tussen -100 en 
+100. 

Omzet uit businessproposities: Omzetaandeel 
(%) uit contracten afgesloten in lijn met de 
businesspropositiestrategie van Ordina. Per propositie zijn 
definities en criteria vastgesteld en alle nieuwe contracten 
worden beoordeeld op basis van de huidige definitie. Door 
voortschrijdend inzicht en strategische ontwikkelingen 
kunnen definities licht wijzigen, het is een dynamisch proces.

Binnen de strategie van Ordina zijn vijf businessproposities 
gedefinieerd:
1. Business platforms & cloud (digitaal thema);
2. Cybersecurity & compliance (digitaal thema);
3. Data-driven (digitaal thema);
4. Digital acceleration (digitaal thema); en
5. High performance teams (HPT).

Deze vijf businessproposities spelen in op belangrijke trends 
en ontwikkelingen in de markt en bij onze klanten. Daarbij 
onderscheiden wij ons ten opzichte van onze klanten door 
onze aanpak, competenties of oplossingen. De proposities 
zijn gedefinieerd in het hoofdstuk “Strategie 2026”.

Deze definities weerspiegelen de aard van de specifieke 
propositie. Voor de businesspropositie HPT kijken we 
bijvoorbeeld naar de omvang van het team, de leidende 
rol en de duur van een project. In 2022 is de definitie 
van businesspropositie iets aangescherpt, waarbij het 
nemen van verantwoordelijkheid, een leidende rol of de 
werkwijze HPT moet blijken uit de contractdocumentatie, 
zoals contracten, voorstellen en andere schriftelijke 
klantcommunicatie. De aangescherpte definitie heeft 
beperkte invloed op de vergelijkbaarheid van het percentage 
businessproposities-omzet.

OPEX: (Operational Expenditure) oftewel, de bedrijfskosten. 
Dit zijn kosten die gemaakt worden door het bedrijf 
wanneer ze hun normale bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De 
voorgeschreven berekeningswijze van OPEX voor de EU 
Taxonomie is toegelicht in het betreffende hoofdstuk.

Opleidings- en trainingsuren: Dit omvat het aantal uren dat 
directe werknemers tijdens de verslagperiode aan opleiding 
en training hebben besteed.

Productiviteit: % van werkbare uren dat een (directe) 
medewerker declarabel is ingezet. 

Raad van Bestuur: De CEO en CFO van Ordina vormen 
samen de Raad van Bestuur.

Relevantie: in het kader van de gecombineerde 
controleverklaring. Waarom zijn de KPI’s relevant voor 
Ordina?

Risk Control Framework: intern risicobeheersings 
framework met de beheersingsmaatregelen voor de 
belangrijkste (financiële) processen.

Sub-top: Hieronder wordt verstaan het senior 
management van Ordina (exclusief de Raad van Bestuur), 
dat wil zeggen de medewerkers in de organisatie die 
eindverantwoordelijk zijn voor commercie (marktdirecteuren) 
en business (business directors) plus degenen die 
concernondersteunend verantwoordelijk zijn. Samen met de 
Raad van Bestuur noemen wij hen OneOrdina.

Supply Chain Optimization: ketenoptimalisatie verwijst naar 
de tools en processen waarmee de prestaties en efficiëntie 
van de supply chain van productie en distributie worden 
verbeterd, rekening houdend met alle beperkingen.

Sustainable Development Goals (SDG): de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen zijn in 2015 door de Verenigde 
Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame 
ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als 
de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

Uitstroom directe medewerkers op verzoek van Ordina: 
het aantal directe medewerkers (in fte) waarvan in 2021 het 
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dienstverband in het huidige jaar is beëindigd op verzoek 
van Ordina, als percentage van de ultimo stand 2020 directe 
medewerkers (in fte). 

Veerkracht: Indicator van ons vermogen om potentiële 
tegenwind te weerstaan.

Verhouding vrouwelijke werknemers: De verhouding 
vrouwelijke werknemers van het totale werknemersbestand 
van Ordina

Volledigheid: in het kader van de gecombineerde 
controleverklaring. Zijn er geen relevante factoren 
weggelaten waarvan redelijkerwijs van kan worden verwacht 
dat ze van invloed zijn op de beslissingen van de beoogde 
gebruikers?

Werknemers die geen werknemer zijn: Mensen die door 
Ordina worden ingehuurd, maar geen werknemer zijn en van 
wie Ordina de werkzaamheden aanstuurt. Wij berekenen het 
aantal werknemers zonder personeel als het aantal externe 
mensen dat in december van het verslagjaar voor Ordina 
heeft gewerkt.  

Ziekteverzuimpercentage (ZVP): berekening van aantal 
verzuimdagen in de periode/ aantal beschikbare dagen in de 
periode x 100%. Hierbij wordt rekening gehouden met % ziek 
en % dienstverband. 
 

Financiële begrippen 

Amortisatie: afwaardering van immateriële activa, zoals 
goodwill. 

Dutch GAAP: de in Nederland algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving (Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving) en de wettelijke bepalingen inzake de 
jaarrekening, zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 BW. 

EBIT: winst vóór interest en belastingen. 

EBITDA: winst vóór interest, belastingen, afschrijvingen en 
amortisatie. 

Free cashflow: de free cashflow is de som van de 
nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten en 
investeringsactiviteiten, gecorrigeerd voor kasstromen 
betreffende acquisities en desinvesteringen van 
groepsmaatschappijen en geassocieerde deelnemingen en 
ontvangen dividenden van geassocieerde deelnemingen. 
Tevens worden leasebetalingen in mindering gebracht op de 
FCF (ingevolge de toepassing van IFRS16 Leases). 

IFRS EU: International Financial Reporting Standards, zoals 
aanvaard door Europese Unie, zijn een boekhoudkundige 
standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 
2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op 
deze wijze te rapporteren. 

Solvabiliteit: eigen vermogen in een percentage van het 
balanstotaal (vaste activa + vlottende activa). 

Begrippen en metingen van de MVO- 
resultaten 

Brandstofreductie in liters: het brandstofverbruik van de 
leaseauto’s in het wagenpark van Ordina. Er vindt een 
maandelijkse opgave plaats van het aantal leaseauto’s 
per categorie (diesel, benzine, LPG) en het totaal 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 CO2- Prestatieladder 3.1 van 
de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 
(SKAO) d.d. 22-06-2020. Ordina gebruikt de WTW (Well to 
Wheel) conversiefactoren van 14-07-2022 en zijn online te 
vinden op www. co2emissiefactoren.nl. 

CO2-footprintberekening: de volgende componenten 
worden meegenomen in de CO2-footprintberekening van 
Ordina: 
• gasverbruik: het gasverbruik (in m³) binnen de panden die 

Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd wordt voor eventuele 
onderhuur; 

• brandstofverbruik leaseauto’s: het brandstofverbruik 
van de leaseauto’s per categorie (diesel, benzine, 
LPG) in het wagenpark van Ordina (opgave lease-/ 
tankpasmaatschappijen);

• elektraverbruik: het elektraverbruik (in kWh) binnen de 
panden die Ordina huurt, waarbij gecorrigeerd wordt voor 
eventuele onderhuur. De meeste gebouwen die Ordina 
huurt, gebruiken groene energie; 

• zakelijke kilometers privéauto’s: in Nederland worden 
deze kilometers bepaald op basis van het gedeclareerde 
bedrag voor zakelijke kilometers. De omrekening van 
het bedrag naar aantal kilometers is op basis van een 
omrekenfactor die in de arbeidsvoorwaarden is bepaald 
(standaardbedrag per kilometer). De verdeling naar 
categorie auto (diesel, benzine, LPG) is op basis van 
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indexcijfers van het CBS. Voor België/Luxemburg is dit 
niet van toepassing 

• brandstofverbruik huurauto’s: het brandstofverbruik 
van de huurauto’s per categorie (diesel, benzine, 
LPG) in het wagenpark van Ordina (opgave lease-/ 
tankpasmaatschappijen); 

• vliegreizen: aantal gevlogen kilometers (voor België/ 
Luxemburg niet van toepassing); - papierverbruik: het 
verbruikte aantal kilogram papier, inclusief drukwerk 
(bepaald op basis van ontvangen facturen); 

• treinkilometers: in Nederland worden deze kilometers 
bepaald op basis van het gedeclareerde bedrag voor 
OV-kosten. De omrekening van het bedrag naar aantal 
kilometers is op basis van een omrekenfactor die in 
de arbeidsvoorwaarden is bepaald (standaardbedrag 
per kilometer). Voor België/Luxemburg is dit niet van 
toepassing; 

• woon-werkverkeer: hiervoor wordt de reisafstand woon-
werk meegenomen van medewerkers die geen leaseauto 
hebben (berekening op basis van 214 werkdagen per jaar) 

• afval: het aantal kilogram afval. In Nederland wordt 
dit berekend vanuit ontvangen facturen. In België/ 
Luxemburg ontvangt Ordina een opgave van de 
leverancier die het afval ophaalt.

• elektraverbruik leveranciers: elektraverbruik (in kWh) 
van de datacentra die Ordina in gebruik heeft. Bepaling 
in Nederland vindt plaats op basis van ontvangen 
facturen of meterstanden. In België/Luxemburg wordt 
het elektraverbruik (in kWh) berekend op basis van 
kwartaalopnames. 
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Annex I

ISO
Ordina beschikt over een aantal ISO-certificeringen: ISO 
9001:2015 (voor kwaliteit), ISO 14001:2015 (voor milieu), 
ISO 27001:2017 (voor informatiebeveiliging), ISO 27701: 
2019 (voor privacy management) en in Nederland NEN 
7510-1:2017 (voor Informatiebeveiliging in de zorg). Naast 
branchegerelateerde ontwikkelingen speelt de context van 
de organisatie een belangrijke rol bij de vaststelling van 
deze normen. Ook wordt rekening gehouden met de wensen 
en eisen van stakeholders. Dit alles wordt beheerd via een 
geïntegreerde, risicogerichte aanpak gericht op continue 
verbeteringen. 

EcoVadis
EcoVadis is een duurzaamheidsbeoordelingsplatform 
voor wereldwijde toeleveringsketens. EcoVadis maakt het 
inkopers gemakkelijk om hun leveranciers te beoordelen 
op duurzaamheidscriteria op vier gebieden: milieu, 
werkgelegenheid en mensenrechten, ethiek en duurzaam 
inkopen. Begin 2022 behaalden Ordina Nederland en Ordina 
België een Gold-certificaat.

CO2-Prestatieladder 
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties 
helpt bij het realiseren van een structurele reductie van hun 
CO2-uitstoot. De ladder is hét duurzaamheidsinstrument 
in de Nederlandse markt. Ordina Nederland heeft een 
certificaat op niveau 5, het hoogst haalbare niveau. Dit toont 
aan dat Ordina zich aantoonbaar inspant om haar CO2-
uitstoot te verminderen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als 
in de waardeketen. Eind 2022 voerde DNV een externe audit 
uit voor Ordina België/Luxemburg, Ordina ontving een niveau 
3 certificaat voor België/Luxemburg. Dit was het eerste jaar 

dat we vanuit België informatie aanleverden om een CO2 
Prestatieladder certificaat te ontvangen.  

ISAE3000
Assurance-rapport over de opzet, het bestaan en de 
werking van de beheersingsmaatregelen met betrekking 
tot de generieke interne processen van Ordina NL voor 
gebruikersorganisaties. 

ISA3402
Assurance-rapport over de opzet, het bestaan en de werking 
van beheersingsmaatregelen met betrekking tot Application 
Lifecycle Management en regievoering op het gebied van 
cloud services.

Transparantiebenchmark
De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijkse 
beoordeling van de inhoud en kwaliteit van informatie over 
de maatschappelijke elementen van de bedrijfsvoering van 
de 400 grootste bedrijven die in Nederland actief zijn. In de 
Transparantiebenchmark voor 2021 behaalde Ordina de 
tweede plaats in de dienstensector (2019: zevende plaats) 
en de 26e plaats (2019: 61e plaats) in de totale ranglijst van 
bedrijven en instellingen in Nederland. Daarmee was Ordina 
de hoogst geplaatste IT-dienstverlener in de ranglijst. 
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GRI-index

Gebruiksverklaring Ordina N.V. heeft de in deze GRI-inhoudsopgave genoemde informatie over de periode 1 
januari 2022 tot en met 31 december 2022 gerapporteerd onder verwijzing naar de GRI-
standaarden.

GRI 1 gebruikt GRI 1: Foundation 2021 

Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

GRI 1: Foundation 2021

3. Rapportage met verwijzing naar GRI Standaarden

Publiseren van een GRI-inhoudsopgave GRI-index 190

Verstrek een gebruiksverklaring Ordina N.V. heeft de in deze GRI-inhoudsopgave genoemde informatie over de periode 1 
januari 2022 tot en met 31 december 2022 gerapporteerd onder verwijzing naar de GRI-
standaarden.

Notify GRI Ordina stelt GRI op de hoogte van het gebruik van de GRI-standaarden en de 
gebruiksverklaring na de publicatie

GRI 2: Algemene informatie 2021 

1. De organization en haar rapportagemethoden

2-1 Organisatiegegegevens

a. Naam van de organisatie Ordina N.V.

b. Eigendomsstructuren en de rechtsvorm Groepsmaatschappijen/Voornaamste deelnemingen, Juridisch organogram Ordina 182, 184

c. Locatie van het hoofdkantoor Nieuwegein

d. Het aantal landen waar de organisatie actief is Nederland, België en Luxemburg, Verslag van de Raad van Bestuur

2-2 Entiteiten opgenomen in de duurzaamheidsrapportage van de organisatie Alle groepsentiteiten zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Ordina N.V. 
(exclusief geassocieerde deelnemingen Quli B.V. en Passwerk CVBA). 
Juridisch organogram Ordina

184
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Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

a. Lijst van alle entiteiten die in de duurzaamheidsrapportage zijn opgenomen Ordina N.V. 
Ordina Holding B.V. 
Ordina Nederland B.V.  
Ordina Business Consulting & Solutions B.V.  
Ordina Technologie & Competenties B.V.  
Ordina Software Development B.V.  
Ordina RulesMatter B.V.  
Ordina Beheer & Outsourcing B.V.  
Ordina Subscription Management & Utilities B.V. 
Ordina Sourcing B.V. 
Clockwork B.V.  
SourcePower B.V.  
Ordina Belgium N.V. Mechelen (Belgium)  
Ordina Luxembourg SA

182

b.  Verschillen tussen de lijst van entiteiten in de financiële 
rapportage en in de duurzaamheidsrapportage

Geen verschillen. Alle groepsonderdelen zoals opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van Ordina N.V. 

c. Leg uit hoe de informatie is geconsolideerd Minderheidsbelangen in de geassocieerde deelnemingen Quli B.V. en Passwerk CVBA zijn 
niet opgenomen in de duurzaamheidsrapportage.

2-3 Verslagperiode, frequentie en contactpersoon

a. Verslagperiode en frequentie van de duurzaamheidsrapportage 1 januari tot 31 december 2022, jaarlijks

b. Financiële verslaglegging over de verslagperiode 1 januari tot 31 December 2022, conform de duurzaamheidsrapportage

c. Publicatiedatum van het verslag Ordina jaarverslag 2022, publicatie 16 February 2023

d. Contactpersoon voor vragen over het verslag Colofon 199

2-4 Aanpassingen in informatie

a.  Redenen en gevolgen van aanpassingen van informatie uit voorgaande 
verslagperioden

Niet van toepassing

2-5 Externe assurance

a. Beleid en praktijk voor het verkrijgen van externe assurance Hoofdstukken Het aandeel Ordina, Governance, en Verslag van de Raad van Commissarissen 37, 64, 77
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Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

b. Link naar het accountantsverslag en relatie met de accountant Voor het verslag van de onafhankelijke accountant verwijzen wij naar pagina 173 van de 
Engelse versie het Ordina jaarverslag 2022

183

2. Activities and workers

2-6 Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties

a. Sector(en) Markttrends, Strategie 2026 20, 26

b. Waardeketen Waardecreatiemodel, Stakeholderdialoog, Strategie 2026 22, 23, 26

c. Andere relevante zakelijke relaties Waardecreatiemodel, Stakeholderdialoog, Strategie 2026 22, 23, 26

d. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode Niet van toepassing

2-7 Werknemers 

a. Totaal aantal werknemers; uitsplitsing naar geslacht en regio Kerncijfers, Vijfjarenoverzicht, Strategie 2026, Betrokken en gedreven werknemers, 
Jaarrekening

5, 6, 26, 28, 125

b.  Totaal aantal vaste, tijdelijke, niet-gegarandeerde uren, voltijdse en deeltijdse 
werknemers, met een uitsplitsing naar geslacht en naar regio

Betrokken en gedreven werknemers 28

c.  Methoden en veronderstellingen die zijn gebruikt om de gegevens samen te 
stellen

Betrokken en gedreven werknemers 28

d. Contextuele informatie Betrokken en gedreven werknemers 28

e.  Significante schommelingen in het aantal werknemers tijdens de 
verslagperiode en tussen verslagperiodes

Betrokken en gedreven werknemers 28

2-8 Werknemers die geen werknemer zijn

a.   Totaal aantal werknemers die geen werknemer zijn en wier werk wordt 
gecontroleerd door de organisatie

Betrokken en gedreven werknemers 28

b.  Methoden en veronderstellingen die zijn gebruikt om de gegevens samen te 
stellen

Betrokken en gedreven werknemers 187

c.  Significante schommelingen in het aantal werknemers die geen werknemer 
zijn tijdens de verslagperiode en tussen verslagperiodes

Betrokken en gedreven werknemers 28

3. Governance

2-9 Governance structuur en samenstelling

a. Governance structuur Governance, Verslag van de Raad van Commissarissen 64, 82

b. Commissies van het hoogste bestuursorgaan Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, Verslag van de Raad van 
Commissarissen

64, 82

c. Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn commissies Governance, Verslag van de Raad van Commissarissen 64, 82
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Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

2-10 Benoeming en selectie van het hoogste bestuursorgaan

a. Benoemings- en selectieprocedures Governance, Verslag van de Raad van Commissarissen 64, 77

b. Criteria voor benoeming en selectie Governance, Verslag van de Raad van Commissarissen 64, 77

2-11 Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn
commissies

a.   Of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam ook een hogere 
leidinggevende in de organisatie is

Nee, dat is hij niet.  
Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 64, 65

b. Zoja, leg uit Niet van toepassing

2-12 Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het toezicht op het beheer van effecten

a.  Rol bij het ontwikkelen, goedkeuren en bijwerken van de doelstellingen, 
waarde- of missieverklaringen, strategieën, beleid en doelen van de organisatie 
met betrekking tot duurzame ontwikkeling

Verslag van de Raad van Commissarissen 77

b. Rol bij het toezicht op de due diligence Verslag van de Raad van Commissarissen 77

c.  De rol bij het beoordelen van de doeltreffendheid van de processen van de 
organisatie

Verslag van de Raad van Commissarissen 77

2-13 Delegatie van verantwoordelijkheid voor de aanpak van de effecten

a.  Hoe het hoogste bestuursorgaan de verantwoordelijkheid voor de effecten op 
de economie, het milieu en de bevolking delegeert

Verslag van de Raad van Commissarissen, Governance 77, 64

b.  Het proces en de frequentie waarmee leidinggevenden of andere werknemers 
verslag uitbrengen aan het hoogste bestuurslichaam

Verslag van de Raad van Commissarissen, Governance 77, 64

2-14 Rol van het hoogste bestuurslichaam in duurzaamheidsverslaggeving

a.  Of het hoogste bestuurslichaam verantwoordelijk is voor het beoordelen en 
goedkeuren van de gerapporteerde informatie

Governance 64

b. Zo niet, leg uit Governance 64
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Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

2-19 Renumeratiebeleid

a.  Het renumeratiebeleid voor leden van het hoogste bestuurslichaam en 
leidinggevenden

Remuneratierapport 87

b.   Hoe het remuneratiebeleid zich verhoudt tot hun doelstellingen en prestaties 
met betrekking tot het beheer van de effecten van de organisatie op de 
economie, milieu en mensen

Remuneratierapport 87

4. Strategie, beleid en praktijk

2-22 Verklaring over de strategie voor duurzame ontwikkeling 41

a.  Verklaring over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie 
en haar strategie om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling

Waardecreatiemodel, Stakeholderdialoog, Strategie 2026 22, 23, 26

2-23 Beleidstoezeggingen

a. Beschrijf beleidsverplichtingen voor verantwoord ondernemen Gedragscode en bijbehorende beleidslijnen en richtlijnen

a. Beschrijf de specifieke beleidsverbintenis om de mensenrechten te 
respecteren

Gedragscode, code voor leveranciers en bijbehorende beleidslijnen en richtlijnen
https://www.ordina.nl/en/about-ordina/corporate-governance/

c. Geef links naar de beleidstoezeggingen https://www.ordina.nl/en/about-ordina/corporate-governance/

d. Vermeld het niveau waarop elk van de beleidstoezeggingen is goedgekeurd Raad van bestuur en Raad van Commissarissen

e. Vermeld in hoeverre de beleidstoezeggingen van toepassing zijn De Gedragscode geldt voor iedereen:
• Die werkzaamheden verricht voor Ordina, ongeacht de contractvorm (tijdelijk, vast, 

uitzendkrachten, stagiaires, externen en inhuurkrachten);
• Die door Ordina is gedetacheerd bij een klant;
• Die Ordina vertegenwoordigt of in naam van Ordina handelt.

f. Beschrijf hoe over de beleidstoezeggingen wordt gecommuniceerd Openbaar toegankelijk op onze website + via intranet

2-28 Lidmaatschap verenigingen

a.  Brancheverenigingen, andere ledenverenigingen en nationale of 
internationale belangenorganisaties waaraan zij deelneemt in een 
significante rol

niet van toepassing

5. Betrokkenheid stakeholder

2-29 Aanpak van betrokkenheid stakeholder

a. Aanpak van de dialoog met stakeholders Stakeholderdialoog 23

2-30 Collectieve arbeidsovereenkomsten
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Standaard Informatievoorziening Plaats onderdeel informatievoorziening Paginanummer

a.  Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve 
arbeidsovereenkomst valt

In België is het gebruikelijk om bepaalde onderwerpen via collectieve arbeidsovereenkomsten 
te regelen en niet via individuele regelingen. Er bestaan dan ook verschillende collectieve 
arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op specifieke onderwerpen, zoals 
bonusuitkeringen, tijdelijke werkloosheid, consumptiebonnen en coviduele vergoedingen. In 
totaal hebben deze collectieve arbeidsovereenkomsten betrekking op ongeveer 4,5% van de 
totale loonkosten in de regio België/Luxemburg.

b.  Voor werknemers die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen, 
aangeven of de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gebaseerd zijn op 
andere collectieve arbeidsovereenkomsten.

De arbeidsvoorwaarden van deze werknemers worden niet beïnvloed of bepaald op basis 
van andere collectieve arbeidsovereenkomsten.

GRI 3: Materiële onderwerpen 2021

2. Bekendmaking van materiële onderwerpen

3-1 Proces om materiële onderwerpen te bepalen

a. Proces om materiële onderwerpen te bepalen Stakeholderdialoog 23

b.  Vermeld de stakeholders en deskundigen wier standpunten het proces voor 
het bepalen van de materiële onderwerpen hebben beïnvloed.

Stakeholderdialoog 23

3-2 Lijst van materiële onderwerpen

a. Liist van materiële onderwerpen Stakeholderdialoog 23

b. Wijzigingen in de lijst van belangrijke onderwerpen ten opzichte van de vorige 
verslagperiode melden  

Niet van toepassing

3-3 Beheer van materiële onderwerpen 

a. Effecten op de economie, het milieu en de bevolking Strategie 2026 26

b.  Of de organisatie betrokken is bij de negatieve impact door haar activiteiten of 
als gevolg van haar zakelijke relaties

Strategie 2026 26

c. Beleid of verplichtingen Governance 64

d. Maatregelen die zijn genomen om het onderwerp en de daarmee 
samenhangende gevolgen te beheersen

Strategie 2026 26

e. Informatie over het volgen van de doeltreffendheid van de ondernomen acties Strategie 2026 26

f.  Hoe de betrokkenheid van belanghebbenden de genomen maatregelen en de 
doeltreffendheid heeft beïnvloed

Stakeholderdialoog 23
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Informatie over specifieke onderwerpen

302-3 Energie-intensiteit Strategie 2026, Stakeholderdialoog, ESG 26, 23, 41

302-4 Vermindering van het energieverbruik Strategie 2026, Waardecreatiemodel, Stakeholderdialoog, ESG 26, 22, 23, 41
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NFI-Referentie tabel

EU-richtlijn: bekendmaking van niet-financiële informatie en inzake diversiteit (referentietabel)

Onderwerp Aspect
Toegevoegd 
(yes/no) Hoofdstuk / Paginareferentie

Bedrijfsmodel Algemene omschrijving van de activiteiten Ja Ordina in het kort

Relevante sociale en
personeelsaangelegenheden
(bijv. HR, veiligheid etc.)

Het gevoerde beleid, inclusief due diligence Ja Strategie 2026: Betrokken en gedreven medewerkers

De resultaten van het gevoerde beleid Ja Strategie 2026: Betrokken en gedreven medewerkers

De voornaamste risico’s van de eigen operaties en binnen de 
waardeketen

Ja Risicomanagement

De beheersing van deze risico’s Ja Risicomanagement

Niet-financiële prestatie indicatoren Ja Strategie 2026: Betrokken en gedreven medewerkers

Relevante milieu
aangelegenheden (bijv. impact
van klimaatverandering)

Het gevoerde beleid, inclusief due diligence Ja Strategie 2026, Risicomanagement

De resultaten van het gevoerde beleid Ja Strategie 2026, Risicomanagement

De voornaamste risico’s van de eigen operaties en binnen de 
waardeketen

Ja Risicomanagement

De beheersing van deze risico’s Ja Risicomanagement

Niet-financiële prestatie indicatoren Ja Strategie 2026

Relevante onderwerpen
met betrekking tot eerbieding
van mensenrechten
(bijv. werknemersbescherming)

Het gevoerde beleid, inclusief due diligence Ja Governance Statutaire voorzieningen

De resultaten van het gevoerde beleid Ja Governance

De voornaamste risico’s van de eigen operaties en binnen de 
waardeketen

Ja Governance, Risicomanagement

De beheersing van deze risico’s Ja Governance

Niet-financiële prestatie indicatoren Nee Niet van toepassing
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Onderwerp Aspect
Toegevoegd 
(yes/no) Hoofdstuk / Paginareferentie

Relevante onderwerpen met
betrekking tot bestrijding
van corruptie en omkoping.

A beschrijving van hetgevoerde beleid inclusief due diligence Ja Governance

De resultaten van het gevoerde beleid Ja Governance

De voornaamste risico’s van de eigen operaties en binnen de 
waardeketen

Ja Governance, Risicomanagement

De beheersing van deze risico’s Ja Governance

Niet-financiële prestatie indicatoren Ja Governance

Inzicht in het diversiteitsbeleid
(Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen)

Het gevoerde beleid Ja Verslag Raad van Commissarissen

Diversiteitsdoelen Ja Verslag Raad van Commissarissen

Beschrijving van hoe het beleid is geïmplementeerd Ja Verslag Raad van Commissarissen

Resultaten van de diversiteitspolitiek Ja Verslag Raad van Commissarissen, Samenstelling RvB en RvC
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