
 

 

Persbericht   

  

  

Raad voor de Kinderbescherming kiest voor  
Ordina’s High performance teams  

  
Nieuwegein, 22 september 2020 – De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), onderdeel van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid, kiest voor Ordina’s High performance teams (HPT’s) 
voor het applicatiebeheer, onderhoud en de doorontwikkeling van het Kinderbescherming 
Bedrijfsprocessensysteem (KBPS). Ordina mag als lokale, onafhankelijke IT-dienstverlener in 
de Benelux, de komende twee jaar invulling geven aan de overeenkomst die na een 
aanbestedingstraject gegund is binnen de Mantel voor uitbesteding ICT-opdrachten ten 
behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
  
“De vier HPT’s dragen verantwoordelijkheid voor het beheer en de (door-) ontwikkeling van het 
Kinderbescherming Bedrijfsprocessensysteem. Een cruciaal systeem voor de digitale 
ondersteuning van de uitvoering van de taken van de RvdK. Ordina gaat actief bijdragen aan 
zowel de continuïteit, als de optimalisatie van het systeem”, zegt Commercieel directeur Public 
Dennis Struyk van Ordina. Erwin Bremer, directeur bedrijfsvoering van de RvdK: “We zijn bij 
uitstek een organisatie waar informatie tijdig en betrouwbaar moet zijn. Met Ordina en partners 
gaat de RvdK een volgende stap zetten in de digitale ondersteuning van deze processen.“ 
  
Struyk vervolgt: “Wij zijn de RvdK dankbaar voor deze meerjarenovereenkomst en het daarmee 
gestelde vertrouwen. Vanuit Ordina helpen we onze klanten om Ahead of change te zijn, in dit 
geval door de digitale systemen zo in te richten dat ze primaire processen echt ondersteunen 
en taken efficiënter en met meer gebruiksgemak kunnen worden uitgevoerd. Dit sluit direct aan 
bij de uitdaging van de RvdK om optimaal aan te sluiten aan een veranderende omgeving.”  
 
Ordina ondersteunt de komende twee jaar, samen met Accenture, B-Ware en Docspro, 
de RvdK met de inzet van vier HPT’s. In deze teams werken IT-professionals proactief en 
resultaatgericht aan versnelling van processen. Struyk: “De IT-professionaliteit die gevraagd 
wordt, sluit naadloos aan op de Ordina HPT-propositie, we kijken uit naar een mooie en 
intensieve samenwerking.”  

   
  

*************** 

  

Over Ordina   

Ordina is een lokale, onafhankelijke IT-dienstverlener in de Benelux met circa 2.650 medewerkers. Wij 

richten ons op het realiseren van een digitale voorsprong bij klanten in de sectoren: financiële 

dienstverlening, industrie en overheid. Dit doen wij door het bedenken, bouwen en beheren van 

technologische toepassingen. Ordina wil haar klanten helpen de uitdagingen en veranderingen voor te 

zijn. Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan Euronext Amsterdam en 

maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2019 behaalde Ordina een omzet van EUR 372 miljoen. 

Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.nl.  



  
 

Over De Raad voor de Kinderbescherming  

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor het kind dat ernstige schade dreigt op te lopen en recht 

heeft op een onafhankelijk advies en hulp. De RvdK is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid. De RvdK wil een organisatie zijn die optimaal aansluit bij een veranderende 

omgeving. We helpen ieder kind tijdig en doeltreffend met het best mogelijke advies: de juiste 

bemiddeling op het juiste moment. 

Meer informatie is beschikbaar op www.kinderbescherming.nl. 
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