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Voorwoord

Ook in 2021 werd onze manier van leven in hoge mate beïnvloed 

door de coronapandemie. Zowel zakelijk als privé heeft deze 

periode haar sporen nagelaten. Eens te meer werd duidelijk hoe 

kwetsbaar en tegelijkertijd weerbaar wij zijn. IT speelt een nauwelijks 

te onderschatten rol in het omgaan met een wereldwijde crisis. 

Thuiswerken was de norm en fysieke ontmoeting de uitzondering.  

Wij hebben als werkgever veel ondernomen om onze medewerkers 

te ondersteunen in het nieuwe normaal. Met een thuiswerkregeling 

bijvoorbeeld, maar ook door te investeren in veilige werkplekken op

kantoor voor hen die niet vanuit huis konden werken. De pandemie en 

de maatregelen hebben grote impact gehad op ons welzijn,  

dus we hebben veel aandacht besteed aan het mentaal welbevinden 

van onze collega’s.

Mede hierdoor hebben wij dit jaar wederom mooie bijdragen aan de digitale wereld
kunnen leveren. Met onze IT-oplossingen konden we het verschil maken voor scholen,
zorginstellingen, woningcorporaties, in de bouw en vele andere sectoren. Miljoenen
gebruikers zijn dagelijks afhankelijk van onze diensten. Wij voelen ons comfortabel bij
deze grote verantwoordelijkheid en we zijn er trots op erin te slagen een
toonaangevende partner te zijn van onze opdrachtgevers.

“ Bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement 
nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer 
welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Dat is duurzaam 
ondernemen volgens Odin Groep.”

Als IT-organisatie zijn wij ons bewust van onze impact op mens, milieu 
en maatschappij. Wij hebben oog voor onze mensen en relaties, voor 
duurzaamheid en voor de continuïteit van Odin Groep. Dit verslag geeft 
inzicht in onze aanpak op duurzaam ondernemen en is ingedeeld in drie 
thema’s: people, planet en profit. 

    Raad van Bestuur: Carmelo Messina, Hans Lesscher en Stephan Masselink
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 People - Aandacht voor elkaar

Odin Groep heeft aandacht voor haar medewerkers. We staan met elkaar in verbinding 
en hebben oog voor gelijkheid en het individu. Ontwikkeling staat hoog in ons 
vaandel. Goed werkgeverschap is de hoeksteen van ons HR-beleid. We streven met 
vernieuwende en passende vormen van werken naar een optimale balans tussen werk 
en privé. Vitaal en met plezier excelleren, is ons motto.

 Planet - Minimale impact

Odin Groep is gemotiveerd om de impact van haar activiteiten op natuur, milieu en 
klimaat te minimaliseren. Dit doen we door o.a. de CO2-uitstoot te verlagen, gebruik 
te maken van 100% groene stroom en energiebesparende maatregelen te nemen. Ook 
werken we actief aan het verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen 
en doen we aan afvalscheiding. In onze datacenters wordt per definitie veel energie 
verbruikt. Dat is een gegeven. Wij lopen echter voorop om het energiegebruik te 
verminderen door te investeren in energie besparende maatregelen en  technologieën. 
Door hybride werken aan te moedigen en te faciliteren vermindert onze CO2-uitstoot.

	 Profit	-	Digitale	inclusiviteit

IT maakt de wereld groter, ontsluit kennis en maakt ontmoeting en het uitwisselen 
van ideeën mogelijk. Kortom, IT draagt de belofte tot een inclusieve wereld in 
zich. Odin Groep heeft de ambitie, de kennis en expertise in huis om die belofte te 
verwezenlijken. Daartoe ondersteunen wij andere organisaties met de implementatie 
en het gebruik van IT-oplossingen. Met onze oplossingen zorgen wij er bijvoorbeeld 
voor dat leerlingen zich dagelijks kunnen blijven ontwikkelen en dat zorg op een 
efficiënte wijze verleend wordt. Door zelf leidend te zijn en altijd oog te houden op de 
uitdagingen van morgen, zijn wij in staat onze klanten en eindgebruikers het beste 
te bieden. Een gezond rendement is voor Odin Groep een middel om continuïteit te 
kunnen garanderen en toonaangevend te blijven.
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1  Over Odin Groep
Wij zijn Odin Groep, een thuis voor IT-professionals. Wij geloven 

dat IT essentieel is voor het succes van organisaties. Onze klanten 

laten excelleren door de optimale inzet van informatietechnologie. 

Dat is waar wij elke dag aan werken. We garanderen het gebruik van 

vandaag en ontwikkelen de oplossingen van morgen.

Onze bedrijven
Ruim 584 gedreven collega’s adviseren, bouwen en beheren onze 

diensten en oplossingen vanuit vestigingen in Hengelo, Vianen, 

Utrecht en Georgsmarienhütte (Duitsland). Binnen de groep kennen 

we drie bedrijven met elk hun eigen expertise.

Over Previder

Previder brengt organisaties verder met IT. Wij realiseren werkplekken om efficiënt 
en veilig samen te werken en  begeleiden organisaties met de transitie naar de cloud. 
Vanuit onze datacenters bieden we betrouwbare en flexibele IT-platformen. Door 
onze persoonlijke aanpak, betrokkenheid en directe lijnen zijn we een sterke partner 
geworden voor de zorg, het bedrijfsleven, woningcorporaties en de IT-sector. Samen 
zijn we steeds weer in staat om innovatieve oplossingen te realiseren voor onze 
klanten.

Over	Heutink	ICT

Heutink ICT zorgt voor verbinding tussen onderwijs en techniek. Al ruim 20 jaar spelen 
wij een hoofdrol in de digitale transitie van het primair en voortgezet onderwijs. 
Dat doen we door het bieden van betrouwbare, veilige en gebruiksvriendelijke 
ICT-omgevingen. Vanuit hoogwaardige technologie die we na implementatie 
blijven onderhouden. We bevorderen het leren en het werken in het onderwijs door 
het bieden van ontwikkeling en gemak. Stap voor stap en in een passend tempo 
ondersteunen wij besturen, scholen, ICT’ers, leerkrachten en leerlingen in de digitale 
transformatie.

Over Winvision

Winvision helpt organisaties om hun digitale transformatie zo soepel mogelijk 
te realiseren. Zowel op technologisch als menselijk/cultureel vlak. Want juist het 
verankeren van de verandering in de bedrijfscultuur is volgens ons de basis van een 
succesvolle transformatie. Zo geven we onze klanten een blijvende voorsprong in 
hun digitale transformatie met onze expertise van slim samenwerken, data gedreven 
ondernemen en maatwerk software. 
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De drie bedrijven worden ondersteund door Odin Business Support (OBS). Alle centrale 
activiteiten op het gebied van marketing & communicatie, HR, finance & control, legal, 
security, inkoop & logistiek, facilitaire diensten, quality en ons IT-Servicecenter zijn 
hier belegd. De collega’s van OBS zorgen ervoor dat de bedrijven zich kunnen focussen 
op hun klanten en oplossingen.

Odin	Business	Support

Previder beschikt over twee hightech datacenters (TIER 3+). Zij behoren tot de 
modernste van Nederland. Door veel te investeren in supersnelle cloudtechnologie 
zijn we toekomstbestendig. In de tweede helft van 2021 hebben we Unified in Utrecht 
overgenomen, waar ook een datacenter gevestigd is. Omdat deze overname in de 
tweede helft van 2021 geeffectueerd is, hebben we ervoor gekozen om deze locatie 
niet op te nemen in de berekeningen over 2021.

Datacenters

PDC 1 PDC 2

5
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2  People - Aandacht voor elkaar

Odin Groep heeft aandacht voor haar medewerkers. We staan met 

elkaar in verbinding en hebben oog voor gelijkheid en het individu. 

Ontwikkeling staat hoog in ons vaandel. Goed werkgeverschap is 

de hoeksteen van ons HR-beleid. We streven met vernieuwende 

en passende vormen van werken naar een optimale balans tussen 

werk en privé. Vitaal en met plezier excelleren, is ons motto

  Vrouw  Man

17%83% 39 jaar

Onze mensen

Met betrokkenheid, kennis, ervaring en ambities vormen onze medewerkers het hart 
van Odin Groep. Een praktische aanpak en passie voor het vak is wat hen kenmerkt.  
Op peildatum 31 december werkten binnen Odin Groep 584 mensen, waarvan 17% zich 
als vrouw en 83% zich als man identificeert. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar.  
Wij streven binnen Odin Groep naar gelijke kansen en gelijke beloning bij gelijkwaardig 
werk. Wij maken geen onderscheid op basis van geloofsovertuiging, geslacht, afkomst 
of achtergrond. In 2021 waren drie medewerkers in dienst met een zogenaamde 
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook telden we dit jaar 27 stagiaires binnen Odin Groep.

 Aantal medewerkers

Odin Business
Support 

(84)

Previder
(272)

Heutink ICT
(151)

Winvision
(68)

   31 december 2021  •  Totaal aantal medewerkers: 584

  Gemiddelde leeftijd
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Ziekteverzuim

Vanuit de overtuiging dat goed werkgeverschap begint met zorg voor elkaar, 
investeren we veel in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze 
medewerkers. Zo is er aandacht voor soft skills, een gezonde (thuis)werkplek, 
leiderschap, organiseren we Toolbox dagen en is er ruimte voor gesprekken 
over mentale gezondheid. Bij verzuim door ziekte, begeleiden we het herstel 
met zowel interne als externe experts. Daarbij sturen we niet op een absoluut 
ziekteverzuimcijfer. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een verhoging  
van het ziekteverzuim. We constateren dat Covid-19 impact heeft op het welzijn 
van onze collega’s.

Ondernemingsraad
 
2021 was het eerste jaar waarin de OR volledig operationeel was binnen Odin 
Groep. Twee casussen stonden het voorbije jaar centraal. Het thuiswerkbeleid 
was het eerste grote dossier waarin de OR goed heeft meegedacht. Samen 
zijn we tot een mooie regeling gekomen. De toetreding van onze nieuwe 
investeerder Apax was het tweede dossier. De Raad van Bestuur heeft de 
OR vanaf het begin betrokken bij dit belangrijke project. De OR heeft mede 
hierdoor een positief advies kunnen uitbrengen op de investeerderswissel.

Bron: CBS, landelijk gemiddelde ziekteverzuimcijfer

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Is dat niet het geval, 
dan kunnen medewerkers terecht bij de vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld 
als er sprake is van pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of ander 
ongepast gedrag. De vertrouwenspersoon is ons aanspreekpunt, vangt op, 
adviseert en begeleidt op het moment dat ongewenst gedrag optreedt. Ook 
kunnen medewerkers terecht bij de vertrouwenspersoon met klachten of 
integriteitskwesties, zoals fraude of diefstal. Alle hulpvragen worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. Voor 2022 wordt er gekeken naar het aanstellen van 
een tweede vertrouwenspersoon.

 Ziekteverzuim	(gemiddeld)

   31 december 2021    Landelijke IT-branche

4,55% 3,1%
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Een veilige en gezonde werkplek

Odin Groep vindt een veilige en gezonde werkplek van essentieel belang. Daarom 
worden er meerdere keuringen op de werkplek uitgevoerd, zoals ARBO, risico-
inventarisatie & -evaluatie (RIE) en zijn alle installatiemonteurs VCA-gecertificeerd. 
We voldoen aan alle ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
In 2021 werkten veel collega’s noodgedwongen vanuit huis. Voor de mensen die 
daartoe niet in de gelegenheid waren, zijn op kantoren veilige werkplekken ingericht. 
Met het oog om risico’s op verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn kantoren 
extra vaak schoongemaakt. Ook waren er mondkapjes en andere hulpmiddelen, zoals 
spatschermen, aanwezig.

Al onze gebouwen en terreinen zijn voorzien van 24/7 beveiliging. We voldoen ook aan 
externe keuringen en audits, zoals;
•   ISO9001 voor kwaliteit 
•   ISO14001 voor milieu
•   ISO27001 voor informatie beveiliging

Om de fysieke werkhouding en werkplekinstellingen te verbeteren, kunnen 
medewerkers een training krijgen van een bedrijfsfysiotherapeut. We zorgen voor 
faciliteiten en benodigde hulpmiddelen om het werk veilig uit te kunnen voeren. Denk 
hierbij aan zaken als traplopers, elektrische montageliften en inpakmachines. 

Op onze jaarlijkse Toolbox dag voor de medewerkers van montage en logistiek zijn er 
diverse workshops en trainingen over onderwerpen als stofvrij werken, ergonomisch 
tillen en het veilig werken met diverse materialen.

Opleiding en onderwijs

Binnen Odin Groep bestaan veel ontwikkelmogelijkheden. Collega’s kunnen 
doorgroeien naar een andere functie of overstappen naar een ander bedrijf. We 
constateren dat een loopbaan steeds minder vastomlijnd verloopt. Met het in 
2021 gestarte programma Fit for Business bieden we trainingen en workshops die 
gezondheid en motivatie op peil helpen te houden en om blijvend inspiratie te vinden. 
Daarnaast hebben we binnen Odin Groep in 2021 een leiderschapsprogramma, diverse 
IT-cursussen en -opleidingen en zogenaamde Corona-coaching (gericht op mentaal 
welbevinden) aangeboden.
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Bedrijfshulpverlening

Bij Odin Groep zijn we goed voorbereid op calamiteiten. We hebben een 
ontruimingsplan en per bedrijf een business continuity plan. We zijn trots op een 
groot en actief team van ruim 30 bhv’ers, die op alle locaties actief zijn. Daarnaast 
beschikken alle ingehuurde beveiligers over een BHV-certificering. De BHV’ers 
ontvangen jaarlijks verplicht een herhalingstraining. Vier keer per jaar is er een 
oefening en eens per jaar een grote ontruimingsoefening. Bij Odin Groep zijn op alle 
locaties AED’s (automatisch externe defibrilators) aanwezig. Alle gebouwen zijn 
voorzien van brandmeld- en blussystemen, vluchtroutes en EHBO-voorzieningen. 
Periodiek worden deze zaken gecontroleerd op een deugdelijke werking en of ze nog 
voldoen aan de gestelde wensen en eisen.

Privacy

Het waarborgen van de privacy van medewerkers en klanten heeft onze hoogste 
aandacht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en andere gevoelige 
informatie. Odin Groep voldoet aan de hoogste veiligheidsvormen, zoals ISO27001, 
NEN7510 en DigID-regelgeving. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de AVG-
wetgeving. In onze privacy policy omschrijven we met welk doel we welke informatie 
van medewerkers ontvangen, verwerken en bewaren. Persoonsgegevens en andere 
gevoelige informatie worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Voor het 
personeelsdossier geldt een bewaartermijn van 2 jaar na einde dienstverband. Bij een 
kopie ID en de loonbelastingverklaring een termijn van 7 jaar. Tussentijds verwijderen 
we gegevens die niet meer relevant zijn.

Mensenrechten

Odin Groep doet uitsluitend zaken met gerenommeerde partners die duurzaamheid, 
eerlijk zakendoen en mensenrechten zoals geformuleerd door de VN hoog in het 
vaandel hebben staan. Een deel van onze leveranciers is gevestigd in Azië. Wij zijn 
er scherp op dat er tijdens de productie en levering voldaan wordt aan de universele 
rechten van de mens. Zo voldoen bijvoorbeeld al onze Chinese leveranciers aan alle 
Europese normen. Een derde partij controleert de leveranciers daar periodiek op. 
Zo weten wij of onze partners zich aan wet- en regelgeving houden. Dit onderwerp 
heeft ook tijdens onze eigen bezoeken aan fabrikanten en toeleveranciers de hoogste 
aandacht.
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Fair	business

Odin Groep staat pal voor de principes van eerlijk zakendoen, zonder corruptie.  
Om omkoping, corruptie en andere vormen van ondermijning tegen te gaan, hanteren 
wij de volgende preventieve maatregelen: 
•   Alle medewerkers dienen voor indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

te overleggen
•   Giften, cadeaus en geschenken van leveranciers worden gemeld aan de organisatie, 

beoordeeld en verloot onder de medewerkers
•   In onze administratieve systemen zijn veel controles ingebouwd. Het gaat daarbij 

zowel om automatische checks als menselijke controles. Daarnaast geldt bij 
voorkomende handelingen altijd het vier-ogen-principe

Productveiligheid

Om aantoonbaar te kunnen voldoen aan de Europese normeringen op het gebied 
van productveiligheid, worden onze producten gecontroleerd door onafhankelijk 
testinstituut DEKRA. Zo borgen we dat ook producten uit bijvoorbeeld China voldoen 
aan de hoogste veiligheidsvereisten.

Sport en plezier

‘Work hard, play harder’ is een motto dat op Odin Groep goed van toepassing is.  
We vinden een goede conditie en gezondheid van onze medewerkers, zowel fysiek 
als mentaal, van groot belang. Een prettige balans tussen inspanning en ontspanning 
is hierbij een voorwaarde. Beperkt door de coronamogelijkheden, hebben we elkaar 
online goed weten te vinden en hebben we geleerd dat ook digitaal een mooi feest 
gevierd kan worden. Er was veel animo voor de online bingo, pubquizzen en digitale 
borrels. Met enige regelmaat vonden medewerkers ook in hun brievenbus een kleine 
verrassing of leuke attentie. We besteedden daarnaast veel tijd aan het stimuleren om 
te (blijven) bewegen in coronatijd.

In 2020 bestond Odin Groep 30 jaar. Helaas konden we dit in 2021 opnieuw niet 
vieren. Het gereserveerde budget is onder de drie bedrijven en Odin Business 
Support verdeeld, zodat zij, zodra het weer kan een passend evenement of activiteit 
kunnen organiseren voor de collega’s. Ons ‘Fit for Business’ programma kon gelukkig 
wel doorgang vinden. Medewerkers konden op een aantal sportieve workshops 
inschrijven en meedoen. In de toekomst gaan we hiermee door. Ook verwachten we 
in 2022 weer gezamenlijk deel te kunnen nemen aan sportieve activiteiten, zoals de 
Strongmanrun.
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3  Planet - Minimale impact

Odin Groep is gemotiveerd om de impact van haar activiteiten op 

natuur, milieu en klimaat te minimaliseren. Dit doen we door o.a. de 

CO2-uitstoot te verlagen, gebruik te maken van 100% groene stroom en 

energiebesparende maatregelen te nemen. Ook werken we actief aan 

het verminderen van het gebruik van verpakkingsmaterialen en doen 

we aan afvalscheiding. In onze datacenters wordt per definitie veel 

energie verbruikt. Dat is een gegeven. Wij lopen echter voorop om het 

energiegebruik te verminderen door te investeren in energie besparende 

maatregelen en  technologieën. Door hybride werken aan te moedigen 

en te faciliteren vermindert onze CO2-uitstoot.

Groene	huisvesting

Toen ons datacenter PDC1 in 2013 gebouwd werd, ontving het gebouw als eerste ter 
wereld de BREEAM-certificering ‘Excellent’. Dit is een keurmerk voor de duurzaamheid 
van gebouwen. Bij de verbouwing zijn materialen zo veel mogelijk hergebruikt en 
energiezuinigheid was een leidend thema in het ontwerp en de inrichting. 
•   De warmte uit het datacenter wordt gebruikt om ons hoofdkantoor te verwarmen. 

Hiervoor gebruiken we een innovatieve gasmotorwarmtepomp. Mede hierdoor 
beschikt ons magazijn over de BREEM-certificering ‘Very good’

•   PDC2, ons tweede datacenter, stamt uit 2010. In 2016 en 2017 is het uitgerust met 
een zonnepark met in totaal 1.636 zonnepanelen

•   Ons pand in Vianen is in 2019 energetisch aangepakt, waarbij het dak is voorzien van 
zonnepanelen, kozijnen zijn vervangen en isolatie is vernieuwd.

Het hoofdkantoor van Odin Groep beschikt over de BREEAM-certificering ‘Excellent’. 
In het ontwerpstadium zijn veel keuzes gemaakt om tot deze score te komen. Enkele 
vermeldenswaardige weetjes over het gebouw en de inrichting in dit verband:
•   De schil van het gebouw heeft een zeer hoge isolatiewaarde, in elke ruimte is het 

klimaat afzonderlijk regelbaar
•   We hebben natuurinclusief, dus met aandacht voor flora en fauna, gebouwd
•   Hemelwater wordt apart opgevangen en gebruikt om toiletten te spoelen
•   Ramen zijn voorzien van drievoudig glas en de vloerbedekking is cradle-to-cradle 

geproduceerd
•   Voor de verlichting zijn energiezuinige armaturen gebruikt en licht wordt alleen 

ingeschakeld bij aanwezigheid van personen
•   Door elke verdieping een eigen energiemeter te geven, kunnen prestaties per 

verdiepingsvloer worden gemonitord en doelen worden gesteld
•   Liften en keukenapparatuur zijn geselecteerd op energiezuinigheid
•   In 2021 is de volledige afdeling Logistiek voorzien van ledverlichting.

Duurzaam ondernemen  jaarverslag 2021 11



Afval

Binnen Odin Groep scheiden we al ons afval. We onderscheiden hierin vier 
afvalstromen:
•  Papier & karton
•  PFE Foam & plastic
•  Hout
•  Restafval

In 2021 zijn 15 containers met ijzer en metalen afkomstig uit o.a. oude digiboarden 
afgevoerd. Naar schatting bedraagt dit zo’n 25 ton. In 2022 gaan we ijzer en metaal 
ook gedetailleerd in kaart brengen en monitoren. 

Flora	&	fauna

Bovenop ons hoofdkantoor, op een hoogte van 52 meter, zijn twee nestkasten 
geplaatst voor slechtvalken. Daarnaast vind je op ons terrein vijf zogenaamde 
nestflats en -straten voor huismussen en zijn er drie vleermuiskasten.

PUE-waarde

Power Usage Effectiveness, oftewel PUE, geeft aan hoe efficiënt een datacenter is 
ingericht voor wat betreft energieverbruik. Deze waarde toont het aandeel energie 
dat niet wordt gebruikt voor IT-middelen als servers, storage en switches. Wanneer 
de bezetting van een datacenter hoger wordt, neemt in een ideale situatie de PUE-
waarde af. Mede door de toename van servers in ons datacenter en het telkens verder 
optimaliseren van de energieafname zien we in 2021 een daling van deze waardes 
(een lagere PUE waarde betekent een nog efficiënter energieverbruik).

 PUE-waarde datacenter

   PDC1 in 2021    PDC2 in 2021

2020 1.37

2019 1.38

2018 1.41

2020 1.39

2019 1.36

2018 1.42

1.33 1.38
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Totaal	stroomverbruik

Het totale energieverbruik van Odin Groep groeit. Een belangrijke reden daarvoor is de 
groei in bezetting van de datacenters en toename van het aantal medewerkers. Naast 
energie afkomstig van Nederlandse zonneparken, is ook groene stroom ingekocht. 
Vanaf 2017 gebruiken wij 100% donkergroene stroom. Certificaten over de herkomst 
van deze stroom tonen aan dat deze door Europese wind is opgewekt. Alleen het 
aardgasverbruik en het wagenpark zorgen voor Co2-uitstoot.

Energieverbruik	en	opwek

Hieronder is het energieverbruik van de afgelopen vier jaar van het kantoorpand van 
Odin Groep in Hengelo weergegeven.  In 2020 zijn ook de waarden van ons pand in 
Vianen toegevoegd. In 2021 hebben we diverse maatregelen doorgevoerd, zoals de 
overgang naar ledverlichting. Goed om te weten, de cijfers van ons nieuwe pand in 
Utrecht zijn nog niet opgenomen in dit overzicht, daar het pas in de tweede helft van 
2021 in ons bezit kwam.

In 2017 is ons eigen zonnepark opgebouwd en daarna uitgebreid. De opwek hiervan 
bedroeg 412 MWh in 2021. In 2020 is ook op de locatie in Vianen een zonnepark 
geïnstalleerd. Hier is het afgelopen jaar 48 MWh opgewekt. Alle opgewekte stroom  
is direct gebruikt, waardoor er geen terug levering is geweest.

Duurzame	energiebronnen

AFKOMSTIG VAN:

ZONNEPANELEN EN EUROPESE WIND

DONKERGROENE STROOM
100%

Locatie Vianen: 135 MWh verbruikt en 48 MWh opgewekt in 2021
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Aardgasverbruik

Ons pand in Hengelo wordt grotendeels verwarmd door restwarmte van het 
datacenter. Op momenten dat dat niet toereikend is, gebruiken we bijwarming 
uit aardgas. Er is onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van een warmtepomp 
om daarmee aardgas te besparen. In 2021 is het verbruik van gas gestegen naar 
45.730 m3 (Hengelo) en 17.695 m3 (Vianen). We hebben het voorbije jaar de nodige 
voorbereidingen getroffen om aardgasvrij te worden binnen ons pand aan de 
Expolaan 50 in Hengelo. Vanaf medio 2022 is het doel dat Odin Groep voor deze 
locatie onafhankelijk is van gas en zetten we in op duurzame vormen van verwarming 
(restwarmte datacenter en warmtepomp).

Locatie Vianen: 17.695 m3



Waterverbruik

Het waterverbruik is in 2021 afgenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat we dit 
jaar veel thuis hebben gewerkt en dus minder op kantoor waren.

 Waterverbruik	in	m3 - locatie Hengelo

   Waterverbruik in 2021

2020

2019 1.916 m3

2018 1.859 m3

1.552 m3
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2.659 m3

2021 1.552 m3



Transport

In 2021 werkten we veel vanuit huis, maar we konden op momenten ook deels naar 
kantoor en onze klanten bezoeken. Voor onze kantoorlocaties geldt dat deze ook 
per fiets en ov goed bereikbaar zijn. Het pand in Hengelo beschikt over een ruime en 
veilige overdekte fietsenstalling met oplaadpunten voor e-bikes. Ook hebben we twee 
kleedruimtes met douches en lockers. Er is een ruim parkeerterrein voor medewerkers 
en bezoekers, inclusief laadpalen voor elektrische en hybride auto’s. In Vianen stellen 
we deelfietsen ter beschikking. Het aantal auto’s in ons wagenpark is toegenomen, 
veroorzaakt door de groei van onze organisatie. In 2021 hebben we 23 elektrische 
auto’s aangeschaft. We streven naar een uitbreiding van het aantal elektrische 
voertuigen en adequate faciliteiten voor het opladen ervan. 

We willen het wagenpark van Odin Groep  
verduurzamen door de focus te leggen op  
elektrische auto’s

In december 2021 telde Odin Groep 327 voertuigen waarvan:
•   204 benzine auto’s
•   76 diesel voertuigen
•   47 elektrische voertuigen

Brandstof Eenheid Verbruik CO2	(KG)

Diesel Liter 180.069 587.385

Euro 95 Liter 245.681 683.976

Elektrisch Kwh 111.933 11.641

Totale CO2-uitstoot 1.283.002

Om de uitstoot van het wagenpark te minimaliseren heeft Odin Groep de volgende 
zaken ingericht: 
•   Afdeling Logistiek hanteert de zogenaamde Installatie+ planning, waarbij we 

installatiewerkzaamheden combineren met het afleveren van goederen die op 
dezelfde route liggen

•   Met de training ‘Het Nieuwe Rijden’ leren we medewerkers een veilige en 
energiezuinige rijstijl aan

•   De bedrijfswagens en voertuigen van de storingsdiensten zijn uitgerust met Mind 
Smartboxes, zodat de naleving van ‘Het Nieuwe Rijden’ kan worden gemonitord en 
waar nodig kan worden bijgestuurd 

•   Met de regeling ‘Elektrische auto van de zaak’ bieden we meer medewerkers de 
mogelijkheid om te kiezen voor een elektrische auto. We verwachten daarmee  
een verdere daling van de gemiddelde uitstoot per auto te bereiken.

   Aantal voertuigen

   Gemiddelde CO2-uitstoot per voertuig

327

3.924 kg

 Brandstofverbruik	in	2021
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4   Profit - Digitale inclusiviteit

IT maakt de wereld groter, ontsluit kennis en maakt ontmoeting en  

het uitwisselen van ideeën mogelijk. Kortom, IT draagt de belofte tot 

een inclusieve wereld in zich. Odin Groep heeft de ambitie, de kennis 

en expertise in huis om die belofte te verwezenlijken. Daartoe

ondersteunen wij andere organisaties met de implementatie en 

het gebruik van IT-oplossingen. Met onze oplossingen zorgen wij 

er bijvoorbeeld voor dat leerlingen zich dagelijks kunnen blijven 

ontwikkelen en dat zorg op een efficiënte wijze verleend wordt.  

Door zelf leidend te zijn en altijd oog te houden op de uitdagingen  

van morgen, zijn wij in staat onze klanten en eindgebruikers het  

beste te bieden. Een gezond rendement is voor Odin Groep een middel 

om continuïteit te kunnen garanderen en toonaangevend te blijven.

Groei als middel

Wij zijn trots op onze rol als vertrouwde IT-partner van onze opdrachtgevers. Door 
nieuwe en bestaande klanten aan ons te binden, realiseren wij jaar op jaar groei. We 
zien al een aantal jaren op rij een consistente groei van het bedrijfsresultaat. In 2021 
is onze netto-omzet met 18% gegroeid en kennen we een solvabiliteit van 70,8%. Odin 
Groep is financieel gezond met een omzet van 125 miljoen euro. Een gezond rendement 
is voor Odin Groep een middel om continuïteit te kunnen garanderen en toonaangevend 
te blijven. Onze innovatiekracht en duurzame stabiliteit in een turbulente wereld zijn 
van het grootste belang.
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Onze bijdrage aan een betere wereld

In 2021 heeft Odin Groep €120.000 besteed aan sponsoring van en giften aan diverse 
initiatieven die onze wereld een beetje mooier en beter maken. Een kleine greep uit  
de maatschappelijke investeringen van dit jaar:

•   Een donatie aan de stichting ‘Vang je Droom’ waarmee minder kansrijke kinderen  
uit Twente en Salland hun dromen kunnen waarmaken

•   Een schenking van 30 Chrome Books aan GetITFree, een initiatief dat mensen met 
een krappe beurs helpt om een apparaat aan te schaffen waarmee ze op internet 
kunnen

•   Een donatie aan de Fanny Blankers-Koen Games, een jaarlijks  
internationaal atletiekevenement

•   Een donatie aan de Stichting Twente tegen Kanker

•   Een schenking in de vorm van computers en apparatuur aan Stichting  
Hellabeem die kinderen en jongeren met een beperking in Sri Lanka helpt

•   Previder is trotse sponsor van FC Twente 

    Een schenking van 30 Chrome Books aan GetITFree, een initiatief dat mensen met een krappe 

beurs helpt om een apparaat aan te schaffen waarmee ze op internet kunnen.
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Ambitie voor de toekomst

Groei is voor Odin Groep een middel om onze ambities te verwezenlijken. We hebben 
voor 2022 de lat nog hoger gelegd door nieuwe ESG-doelen te formuleren. In nauwe 
samenwerking met onze nieuwe investeerder gaan we daarmee voortvarend van 
start.
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