PERSBERICHT
Corso - Ordina combinatie wint mantelovereenkomst bij ministeries
Willemstad (Curaçao)/Nieuwegein, 20 juni 2012 - Corso Informatica (Corso), een 100%
dochteronderneming van AamigoO Group N.V., en Ordina zijn door overheidsinstanties geselecteerd
als één van de voorkeursleveranciers voor het inhuren van ICT-personeel. De mantelovereenkomst
heeft een looptijd van 2 jaar met een optie tot verlenging en een potentiële contractwaarde van 130
miljoen euro.
De overeenkomst betreft de volgende overheidsinstanties: Het ministerie van Buitenlandse Zaken,
het Bestuursdepartement (BD) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), het ministerie van
Veiligheid & Justitie (V & J), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de
Tweede Kamer, Rijksgebouwendienst, Logius, het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Raad
voor de rechtspraak (RvdR).
“We zijn er trots op dat we de aanbesteding gegund hebben gekregen met Ordina als Partner. Corso
heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in het delivery-en kennisproces voor overheidsinstanties.
Gegund krijgen is fantastisch maar de juiste dienstverlening daarna is het belangrijkste”, aldus Harm
van Echteld, Directeur Corso Informatica. “De opdracht ondersteunt onze ambitie om groei te
realiseren als Intermediair / Broker / Matchmaker. We zien de keuze van de deelnemende
overheidsinstanties als bevestiging van onze investeringen in de kennis en ervaring op het gebied
van onze bemiddeling- en contractmanagement activiteiten.”
“De kracht van de combinatie is de meerwaarde in deze sourcing-aanbesteding”, aldus Barend de
Zoete, directeur Professional Services & Projecten bij Ordina. “Corso is een specialist op het gebied
van de bemiddeling tussen professionals, zzp’ers en opdrachtgevers. Wij bieden de klant vervolgens
de continuïteit in dienstverlening door onze kennis en ervaring in de overheidsmarkt. Door deze
unieke combinatie kunnen de ministeries en overige organisaties altijd beschikken over goed
gekwalificeerd ICT-personeel met uitgebreide kennis van de overheidsmarkt.”
Corso is door de betreffende instanties geselecteerd vanwege haar expertise in het matchen van
ZZP-ers, freelancers en professionals in dienst bij derden; Ordina is gekozen als onderaannemer
vanwege haar uitgebreide kennis van de overheidsmarkt en de gespecialiseerde consultants die het
bedrijf in huis heeft.
Naast Corso/Ordina zijn ook nog 3 andere mantelpartijen geselecteerd. Ten behoeve van de
individuele inhuur zal op basis van benodigde kennis en ervaring geselecteerd worden uit deze
gecontracteerde dienstverleners.
De mantelovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van twee keer
één jaar. De verwachting is dat de overeenkomst per 1 juli 2012 zal ingaan.

# # # einde # # #
Over AamigoO Group NV
AamigoO bestaat uit een meerdere bedrijfsonderdelen: Corso, Source, REVL en AamigoO Services.
Corso BV is specialist op het gebied van het matchen van ZZP-ers, freelancers en
professionals in dienst bij derden op aanvraag van haar cliënten, op diverse kennisgebieden als ICT,
financiële en administratieve functies. Corso is een 100% matchmaker. Daarnaast verzorgt Corso als
broker, de gehele of een deel van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers,
waarbij inhuurrisico’s geminimaliseerd worden en 100% contract compliancy wordt gegarandeerd.
Corso is inmiddels maandelijks verantwoordelijk voor meer dan 2.000 professionals op
diverse kennisgebieden.

Over Ordina
Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken, bouwen en beheren
oplossingen voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten, partners en
leveranciers leidt tot de beste oplossingen. Dit doen wij vanuit gespecialiseerde divisies voor
consulting, solutions en ICT. Ons werkterrein is de Benelux. Daarbinnen bieden we (herhaalbare)
oplossingen en kennis voor de markten financiële dienstverlening, overheid, zorg en een aantal
specifieke segmenten binnen de industriemarkt. Ordina N.V. is opgericht in 1973 en het aandeel is
genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Small Cap index.
In 2011 haalde Ordina met ruim 3.000 medewerkers een omzet van ruim EUR 426 miljoen.
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