
Corio is een vastgoedonderneming en heeft als core business het creëren van 

ontmoetingsplekken door het selecteren, ontwikkelen en exploiteren van winkelcentra in 

Europa. Het bedrijf opereert vanuit de holding in Nederland met wereldwijd vestigingen in 

Nederland, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Turkije. De diverse grote winkelcentra van 

Corio fungeren als populaire ontmoetingsplaatsen waar mensen willen terugkeren om te 

winkelen, ontspannen en om een praatje te maken. 

Een goed geolied financieel systeem is een essentieel 
onderdeel van het bedrijfsproces. Als beursgenoteerd 
bedrijf moet Corio kunnen vertrouwen op accurate cijfers 
en de beschikbaarheid van de IT-omgeving. Net zoals 
veel andere bedrijven in het commerciële vastgoed, werkt 
Corio met diverse branchespecifieke applicaties., Voor 
de financiële administratie werkt het bedrijf met Coda, 
het flexibele financiële pakket dat via interfacing kan 
communiceren met specifieke maatwerkapplicaties. Om 
SEPA te kunnen uitrollen in Europa heeft Corio besloten 
om Coda op alle locaties te upgraden naar versie 12.

Snelle uitrol
De upgrade naar Coda 12 is vanuit de holding in één 
keer wereldwijd uitgerold. Er waren twee belangrijke 
zaken anders in Coda 12, die extra aandacht nodig 
hadden vanuit Solmate. Niels van Woudenberg, Head 
of Information Management bij Corio vertelt hierover: 
“De workflow binnen Coda 12 is wezenlijk anders dan 
bij de voorganger. Dit betekende dat de upgrade nog wel 
wat voeten in de aarde had. Zo was de dataconversie 
veranderd en de inkoopadministratie moest anders 
worden ingericht. Omdat Solmate ook al bij andere 
partijen een Coda-upgrade had uitgevoerd, konden 
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we profiteren van de kennis en ervaring van Solmate 
als partner. Zo waren we in staat de deadline voor de 
upgrade toch te halen.”

De projectaanpak voor de upgrade naar Coda 12 was 
voor Corio de aanleiding om ook het kritische SEPA-
project uit te laten voeren door Solmate.

Projectmethode
De projectmethode die Solmate hanteerde in de Coda-
upgrade paste uitstekend bij de standaarden van Corio, 
en werd zelfs samen doorontwikkeld. Bas van Galen, 
Manager Business Applications bij Corio vertelt hierover: 
“In het verleden konden IT-projecten nogal eens uit de 
hand lopen. Doorlooptijden werden overschreden en de 
verslaglegging was niet duidelijk. Voor de Coda-upgrade 
werd door Solmate een andere aanpak gehanteerd die 
past bij onze standaarden. Deze aanpak is onderscheidend 
doordat gebruikers in de testfase een cruciale rol hebben. 

“Ik kan zonder zorgen 
projecten uitbesteden aan 
Solmate, zij hebben de regie 
in handen en ze maken ieder 
project tot een succes.”
niels van woudenberg head of information management bij corio

Vooral deze fase was een grote bottleneck in eerdere 
projecten. Door de gebruikers zelf te laten testen en de 
resultaten hiervan goed vast te leggen heeft geleid tot 
het sneller oplossen van issues en het versnellen van de 
testdoorlooptijd. Ook heeft deze manier geleid tot meer 
draagkracht onder de gebruikers, die tijdens het testen 
support ontvingen vanuit ons en Solmate. Zo’n relaxed 
IT-project hadden we nog nooit gehad.” 

Goede voorbereiding is het halve werk
De uitrol van SEPA had voor Corio wel wat meer voeten 
in de aarde. Natuurlijk ook gedreven door een noodzaak, 
had deze uitrol een grote impact op de organisaties. 
Daarom werd vanuit de holding in Nederland de uitrol 
geleid door één centraal team, waarin Solmate de rol 
als programma manager voerde, maar wel met een 
specifieke aanpak per land. 

Van Woudenberg: “Na een impactanalyse, uitgevoerd 
door KPMG en Solmate, zijn we gestart vanuit de holding 
met de gefaseerde uitrol van SEPA in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Italië en Spanje. De uitrol was niet zozeer heel 
erg complex, het was vooral heel veel. Daar zat voor ons 
de uitdaging.” Een goede voorbereiding en planning was 
een essentieel onderdeel van een snelle en goede uitrol 
van dit project. Solmate is van mening dat alle risico’s 
binnen een project zo snel mogelijk moeten worden 
geïdentificeerd en getackeld. Dat was ook de reden dat 
in elk land waar de uitrol plaatsvond het centrale team 
vanuit de holding een kick-off meeting plande met alle 
betrokkenen, zoals banken, leveranciers van andere 
softwaresystemen en het lokale team. Van Woudenberg: 
“De betrokkenheid van de lokale kantoren was essentieel 
voor het slagen van het project. Niet alleen vanwege 
verschil in wet- en regelgeving, ook het cultuuraspect is 
van belang. Door met alle betrokkenen aan tafel te zitten 
is het draagvlak direct een stuk groter. En net als tijdens 
de Coda-upgrade werd in de testfase de hulp van de 
gebruikers op locatie ingeschakeld. Solmate zat op locatie 
en wij fungeerden vanuit Utrecht als back-up.” 

De SEPA-implementatie is binnen de afgesproken tijd 
afgerond en dat is volgens Van Woudenberg te danken 
aan de goede inzet van Solmate: “Door de regie uit 
handen te geven, hebben wij geen omkijken gehad 
naar de voortgang van dit project. Afspraken werden 
nagekomen en de landen waarin SEPA werd uitgerold 
waren positief over het traject. De betrokkenheid was 
hoog en dat heeft geleid tot een succesvol project.”
Delen van kennis  
De samenwerking tussen Solmate en Corio gaat verder 
dan alleen lopende projecten. Van Galen: “Elk kwartaal 
zit ik wel aan tafel met Solmate om ideeën uit te wisselen 
op strategisch niveau. Ik vertel ze waar we naartoe willen 
met onze organisatie. Hieruit ontstaan ideeën die onze 
organisatie verder kunnen helpen. Ook zaken die voor 
Solmate commercieel niet interessant zijn en daar draait 
het om in een echt partnership. Verdienen aan 
elkaar is leuk, maar niet de insteek van elk advies 
of gesprek.”

Solmate Group is een strategische, 

onafhankelijke business partner die 

organisaties helpt de finance transformation 

die zij doormaken praktisch in te vullen. 

Solmate Group heeft de kennis, ervaring en 

de mensen om organisaties te helpen met 

het optimaliseren van financiële processen. 

Zo onderscheidt Solmate Group zich door 

te werken met best-of-breed oplossingen 

op het gebied van financieel management, 

planning & control en business analytics. 

De combinatie van innovatieve oplossingen 

en de jarenlange kennis en ervaring maken 

Solmate Group de juiste partner om de 

volgende stap te zetten in beheersbaarheid en 

transparantie van de financiële organisatie, 

voor bedrijven van iedere grootte en in elke 

branche. Meer informatie over Solmate is te 

vinden op www.solmategroup.com
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