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CEO statement
Ik ben ontzettend trots op wat we hebben bereikt sinds we
Kodision in 1998 oprichtten. We zijn uitgegroeid tot een
allround en onafhankelijke IT-partner voor overheden en
bedrijfsleven. Burgers en klanten kunnen mede dankzij ons
hun online zaken regelen. Zo helpen wij (overheids)organisaties
om goed voor hun burgers en klanten te zorgen.
Bijdragen aan de maatschappij is onze core business, dit zien
wij als een vanzelfsprekendheid. We staan momenteel aan het
begin van onze duurzame bedrijfsvoering en we hebben grote
ambities. Dit kun je zien als een hernieuwde focus binnen een
bestaande bedrijfscultuur. Iets terug geven aan mens, milieu
en maatschappij, de drie thema's binnen Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO), paste namelijk altijd al bij
onze cultuur. Een cultuur van betrokkenheid, innovatie, energie
en inclusie.

Okke Nijdam

Onze MVO initiatieven staan beschreven in dit jaarverslag.
Waar we in 2021 samen al mooie dingen hebben bereikt, gaan
we er in 2022 nóg harder aan trekken. Hoe we dit onder andere
willen doen, kun je lezen op pagina 15.

'Ik heb ontzettend veel zin
om onze hernieuwde focus
op MVO te gaan vormgeven
en verwezenlijken'

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie toe. Want alleen samen
maken we de wereld een stukje mooier.
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Feiten & cijfers Kodision 2021

71 collega's

4 producten

44 klanten

5 adviesgebieden

Missie
Het is onze missie om iedereen in staat te stellen kennis en
processen, ongeacht hun complexiteit, snel en eenvoudig te
automatiseren. Transparantie, resultaat en plezier vormen
daarvoor de sleutel.

We durven te
kiezen

We verbluffen
elkaar regelmatig
met nieuwe
inzichten en
resultaten

Visie
Met onze kennis helpen we de overheid goed voor haar
burgers te zorgen. Dit doen we door te blijven leren, onze
kennis te delen en deze toe te passen.
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We doen en
maken
onvoorstelbaar
mooie dingen

We veranderen
de wereld
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Organogram

Managementteam (MT)

Shared Service
Center (SSC)

BU Kodision

BU Kotuur

Consultancy

Marketing & Sales
(M&S)

Support

R&D Kodision

Human Resources
(HR)

Technical Services
(TS)

Academy

Officemanagement (OM)

Finance

R&D Kotuur

Ondernemingsraad
Onze ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de belangen van ons personeel en overlegt namens hen met het MT.
Op 2 december 2021 hebben er verkiezingen plaatsgevonden, waarna de OR uit 5 leden bestond: Mark Duijkers
(teamleider Support), Roeland Arnold (principal consultant), Jeroen Ribbink (IT consultant), Martina Vidovic
(Accountmanager & product owner MijnOmgeving) en Maarten van Hees (Software developer). De verschillende
achtergronden van deze groep mensen zal ervoor zorgen dat er namens alle collega's gesproken wordt.
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Certificeringen

Stakeholders

ISAE 3000
Third Party
Mededeling (TPM)

Opdrachtgevers

Collega's

Samenwerkings
-verbanden

Leveranciers
Kodision

Concurrenten

Media
(lokale)
overheden
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Duurzaamheid binnen Kodision
Kernthema's
De mens

Het milieu

De maatschappij

Onze collega's

Energie

Kennisdeling

Onze klanten

Verkeer

Werkvoorziening

Afval

Goede doelen
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Onze MVO strategie is gebaseerd op
drie kernthema's waarin onze kansen
en uitdagingen liggen: de mens, het
milieu en de maatschappij. Soms is
er een vage grens tussen deze
thema's; enkele initiatieven passen in
meerdere 'hokjes'. Wij hebben deze
genoteerd onder het kopje waarvoor
wij de relevantie het grootst vonden.
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Mens

Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Mens: collega's
Aantal medewerkers

71

Verdeling: man
vrouw

55
16

Gemiddelde leeftijd

36 jaar

% vast dienstverband

82%

Gemiddelde diensttijd

4 jaar

Werving & onboarding

Bedrijfscultuur
Wij zijn trots en zuinig op onze collega's. Zij zijn ons
belangrijkste kapitaal. We bieden hen een inspirerende,
gezonde en veilige werkomgeving waarin ze effectief en
duurzaam kunnen ondernemen.

Communicatie & leiderschap
Binnen Kodision heerst een informele, niet-hiërarchische
sfeer. Managers hebben een open mindset en staan open
voor feedback en ideeën. Om op de hoogte te blijven van het
reilen en zeilen van de gehele organisatie zijn er dagelijkse-,
wekelijkse-, maandelijkse- en kwartaalmeetings. Maar
beslissingen worden niet alleen medegedeeld; collega's
worden hierbij betrokken.

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te
maken. Daarom zorgen wij ervoor dat we zichtbare,
duidelijke en aansprekende vacatures plaatsen en
sollicitaties snel opvolgen. Ben je aangenomen na een
gezellig gesprek? Dan kom je binnen met een bos bloemen,
een goodiebag, een uitgebreide lunch en een aangestelde
buddy.
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Mens

Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Mens: collega's
Ontwikkeling

Waardering

Binnen Kodision houden we ons, mede middels de
Academy, bezig met duurzame talentontwikkeling. Zo
hebben alle collega's een Kodision koffer, een Functie koffer
en een Persoonlijke Ontwikkeling koffer om trainingen te
volgen. Ook volgen al onze nieuwe Kodisianen een
opleidingsprogramma van vier tot zes weken in ons Young
(of Medior/Senior) professional programma.

Om onze waardering te uiten, krijgen onze collega's onder
andere presentjes thuisgestuurd bij belangrijke gebeurtenissen. Daarnaast maakt het MT van de gelegenheid van
Nationale Complimentendag (1 maart) gebruik om een
persoonlijk compliment per post te versturen naar alle
medewerkers.

Veiligheid & gezondheid

Personeelsfeesten, kwartaalmeetings in het Gelredome, een
play seat, borrels, squash avonden, game nights... Niks is te
gek; alles voor een lach. We lijken wel Coolblue..!

In 2021 was het ziekteverzuim 4,07%, tegenover een
gemiddeld ziekteverzuim van 4,7% in Nederland. Wat doen
wij om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden?
Allereerst zijn er verschillende BHV's aangesteld om de
veiligheid van Kodisianen op de werkvloer te waarborgen.
De fruitmand op kantoor, het opvolgen van geadviseerde
coronamaatregelen en het verzekeren van ergonomisch
thuiswerken doen wij voor de gezondheid van onze
collega's. Maar onze Kodisianen zorgen zelf ook dat ze dit
blijven door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Bridge to
Bridge 2021! Wie wist dat IT-ers ook nog eens zo gezond
konden zijn?
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Plezier
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Mens

Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Mens: klanten
Klanttevredenheid over dienstverlening
8

8,3

Voor de kennis & vaardigheden van onze consultants
Voor onze support desk

Gebruikersgroepen
Viermaal per jaar organiseren wij gebruikersgroepen. Tijdens
deze sessies informeren we klanten over de nieuwste
ontwikkelingen, delen we best practices en geven onze
klanten input voor onze roadmap.

Relatiegeschenken
Klantrelaties
Niet alleen onze medewerkers doen ertoe. Ook zijn wij
ongelooflijk dankbaar voor het vertrouwen dat onze klanten
ons dagelijks geven met hun bedrijfskritieke processen.
Daarom willen wij niet alleen een software leverancier voor
hen zijn; we zorgen ervoor dat we in hun ogen een partner
zijn.

De implementatie van een softwareproduct kan soms een
bumpy road zijn met onverwachte obstakels. Des te leuker is
het als we een presentje sturen, zoals een taart, wanneer
klanten live gaan. Ook sprekers op evenementen krijgen een
lekker bedankje zoals een wijnpakket.

Klantendag
Jaarlijks verzorgen wij een klantendag waar onze klanten
naar uit kunnen kijken. In juni 2021 werd de klantendag met
het thema 'de toekomst van digitale dienstverlening' online
uitgezonden vanuit het Green Meeting Center in Arnhem.
Het was een dag vol inspirerende en enthousiasmerende
sprekers met een gezellige borrel achteraf.
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Mens

Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Milieu
De zonnige kant van corona

Duurzame materialen

2021 was (helaas) nog steeds een jaar van zuinig zijn met
eenieders gezondheid. Vanwege de coronamaatregelen
werkten onze collega's merendeel van de tijd thuis.
Hierdoor hebbben we minder wegen bereden; naar kantoor
én naar de klant. We hebben minder lampen en
verwarmingen aan hoeven doen op kantoor en er is minder
gebruik gemaakt van de vaatwasser en het koffiezetapparaat

Als het even duurzaam kan, dan zijn onze materialen
duurzaam. Denk aan koffie- en theekopjes, bambooks,
katoenen onboarding tasjes, tony chocolonely repen, en
meer.

Grondstoffenefficiëntie
Binnen Kodision werken we vooral digitaal, wat in een
minimale hoeveelheid papierverbruik resulteert. Niet alleen
bij onszelf minimaliseren we papierverbruik, ook zorgen we
hiervoor bij andere organisaties met onze softwareoplossingen.
Verder stuurden we jarigen in 2021 een (h)eerlijke vegan
bananencake thuis van Trash'ure, volledig gemaakt van
producten die anders weggegooid zouden worden.
Trash'ure is een bakkerij die zich onder andere hard maakt
voor werkgelegenheid voor mensen met een migratieachtergrond.

Kodision MVO jaarverslag 2021
026 365 356 0

|

info@kodision.nl

|

www.kodision.nl

Zakelijk verkeer
De zakelijke kilometers die collega's in het openbaar vervoer
(OV) maken, worden volledig vergoed. Zo stimuleert Kodision
het gebruik van het OV. Ook zijn er al meerdere elektrische
leaseauto’s in gebruik.
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Mens

Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Milieu
Energieverbruik van bedrijfslocatie
Ons kantoor aan de Mr. D.U. Stikkerstraat 10 is een energiezuinig
bedrijfspand met een lage CO2 uitstoot. Dit is bijvoorbeeld te
merken aan het feit dat de lichten automatisch uit gaan
wanneer de laatste collega het kantoor verlaat.

Duurzame ICT
ICT-afdelingen zijn volgens Gartner wereldwijd verantwoordelijk
voor 2% van de totale CO2 uitstoot, terwijl ze een aanzienlijke
bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van de overige 98%.
Dit doen we onder andere al door werkprocessen te
optimaliseren en zo energieverbruik in te perken met no-code
platform Kotuur.
Verder is eind 2021 een dark mode voor digitale formulierentool
TriplEforms ontwikkeld, wat minder arbeidsintensief is voor
gebruikers en minder energie verbruikt. Ter vergelijking: Google
Maps veruikt 250mA in light mode, terwijl dit maar 92 mA is in
dark mode.
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Maatschappij

Maatschappij
Helpen voor burgers te zorgen

Kennisthema's

Kodision is een commercieel bedrijf en dit soort bedrijven
worden niet snel geassocieerd met het bijdragen aan de
maatschappij. Maar als je wat uitzoomt en het grote plaatje
bekijkt, zie je dat Kodision wel degelijk indirect bijdraagt
aan het verbeteren van de maatschappij. Onze softwareproducten zorgen ervoor dat burgers op een toegankelijke
en gebruiksvriendelijke manier online zaken kunnen
regelen met de overheid. Wij helpen overheden om goed
voor haar burgers te zorgen.

Een groot deel van de hiernaast genoemde webinars gaat
over de vier kennisthema's waarvoor we begin 2021 experts
hebben aangewezen: WCAG, MEBV, Common Ground en
Omgevingswet. De experts zijn dit jaar bezig geweest met
het verbeteren van eigen software aan de hand van deze
wetten en initiatieven. Daarnaast hebben ze tijd gestoken in
kennis opdoen en deze delen via webinars, klantendagen,
interne kennissessies en andere evenementen.

Goede doelen
In 2021 is er een begin gemaakt aan het steunen van (lokale)
goede doelen. Zo is het fruit uit de eerder genoemde
fruitmand geteeld in Nederland en West-Europa om lokale
fruittelers te ondersteunen en CO2 uitstoot te beperken.
Ook wordt er in Malawi een fruitboom geplant voor elke
fruitmand die wij kopen. Het afgekeurde en overtollige fruit
wordt aangeboden aan lokale voedselbanken.

Webinars
Zowel vanuit Kodision als vanuit het product Kotuur delen
we meerdere malen per jaar onze kennis over IT en actuele
overheidsthema's middels gratis webinars.
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Duurzaamheid binnen Kodision

Milieu

Maatschappij

Maatschappij

Kodision heeft een samenwerkingsverband met ICTopleider Educom, die zich vestigt in hetzelfde gebouw. Na
een compact opleidingsprogramma kunnen de toekomstige IT-ers negen maanden ervaring opdoen bij Kodision,
om daarna eventueel in vaste dienst te komen. Eind 2021
stond de teller al op 24 Kodision die bij Educom vandaan
komen!

Stagiair(e)s
Enkele afdelingen binnen Kodision (MarCom, HR, R&D
eerste helft 2021) nemen regelmatig stagiair(e)s aan om
praktijkervaring op te doen. In 2021 telden we in totaal 7
stagiair(e)s. Binnen Kodision werd een begeleider
aangewezen die hen hielp met hun (school)opdrachten
en hun persoonlijke welzijn.

Kodision MVO jaarverslag 2021
026 365 356 0

|

info@kodision.nl

|

www.kodision.nl

14

Strategie voor 2022
2021 was een jaar waarin de eerste echte bewustwording voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen binnen Kodision is ontstaan. We zijn trots op deze start en
gaan in 2022 nog grotere sprongen maken.
Hiervoor gaan we een projectteam oprichten die samen bouwt aan een Great Place To
Work, waar MVO een peiler van is. Dit projectteam zal in 2022 doelen bereiken door
toegewezen budget en concrete plannen. Enkele van deze plannen zijn het
organiseren van gast-/lunchcolleges, het scheiden van afval, het in het zonnetje zetten
van collega's die zich duurzaam gedragen en het organiseren van een sponsorloop.
Ook zullen we er natuurlijk alles aan doen om het begrip 'MVO' echt te laten leven bij
onze stakeholders.
2022 wordt een mooi jaar met veel aandacht voor onze mensen, het milieu en de
maatschappij. Draag jij hier ook aan bij?

Wij veranderen de wereld.
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