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714 facilities

c.65,369 beds

Home Care (#1 in France)

273 agencies

265 Care 

communities

Community Care

16,240 beds

167 facilities

(Mental Heath, Rehabilitation)

Healthcare

10,199 beds

> 90,000 outpatient capacity

(sessions per month)

Long Term elderly Care
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Het project in een oogopslag

DOEL

Een beter zicht krijgen op onze 

uitgaven

De totale kosten verlagen

Verbetering van budgetcontrole

De administratieve werklast

verminderen

Optimaliseren samenwerking

met bestaande partners

PARTNERS

Software

01

Integrator

02

NAAM VAN HET PROJECT/ TOOL

SCOPE
GOLF 1 GOLF 2
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Video 
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Het Koriando aankoopproces

Log-In
Gebruiker logt in in het 

Koriando systeem

Zoek product / dienst
Gebruiker zoekt naar

producten of diensten

Winkelmandje
Gebruiker voegt

product/dienst toe aan
winkelmandje

Klaarzetten ter goedkeuring
Het winkelmandje staat klaar

ter goedkeuring door N+1

Goedgekeurd
Het aankoopverzoek werd

goedgekeurd in het Koriando
systeem

Leverancier ontvangt
bestelling

Leverancier ontvangt
bestelling en maakt een

factuur

Goederenontvangst
Koriando

vergelijkt bestelling, 
goederenontvangst

en factuur

Levering
De leverancier levert de 
producten, besteld via 

Koriando.

Factuurontvangst
De factuur is 

ontvangen door Koriando en
kan verwerkt worden

De leverancier ontvangt de betaling van Korian op tijd

Koriando gebruiker

Het 

aankoopproces verloopt

bijna volledig

automatisch via 

Koriando!

Betaling
De betaling

wordt automatisch
uitgevoerd in het systeem
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Wat is de impact van Koriando op onze organisatie?

Zonder Koriando

Handmatige bestellingen

Gecompliceerde processen, gevoelig voor
fouten

Geen overzicht van de bestellingen

Gebruik van verschillende bestelsystemen

Tijdsrovend bestelproces

Met Koriando

Geautomatiseerde bestellingen

Gemakkelijke en gestandardiseerde processen, 
minder gevoelig voor fouten

Duidelijk overzicht van bestellingen, 
ontvangstbevestigingen en facturen

Eén bestelsysteem

Snel bestelproces met real-time updates

Geen centraal overzicht van het aanbod Overzicht leveranciers en catalogi
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Wat verandert er concreet?

Impact

Zichtbaarheid

Verandering

Aanmaak leveranciers
• Voorafgaand aan bestelling
• Kunnen aangevraagd worden door huizen
• Purchase zal aanvraag nakijken en 

aanvullen

Het grootste deel van het werk zal
uitgevoerd worden door Purchase

Vergemakkelijken van de 

aanvraag voor creatie

Betere zichtbaarheid op 
bestaande leveranciers

Catalogi
• Gemakkelijke toegang en vereenvoudigde

zoekopdrachten

Hulp naar het zoeken van 
producten ( digitale catalogi )

Aankoopaanvragen
• Verplicht voor alle soorten aankopen

(uitgezonderd. Energie, SD Workx etc…)
• Validatie volgens categorie en hoeveelheid
• Verschillende valideringsdrempels

afhankelijk van het bedrag
Formalisering
& opvolging

Centralisatie
van de 

catalogi

Goedkeuring van de 
bestelaanvraag i.p.v de factuur

Vereenvoudigde
processen aangepast aan
verschillende aankopen

Waarborgen van 
traceerbaarheid en 
kwaliteitscontrole ( ISO 9001)
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Wat verandert er concreet?

Impact

Formalisatie
& opvolging

Verandering

Ontvangsten & retouren
• Verplicht voor alle bestellingen
• Creatie van een volledige of gedeeltelijke

retour

Centralisatie van de ontvangsten

Waarborgen van traceerbaarheid
en kwaliteitscontrole ( ISO 9001)

Facturen
• Vergelijken bestelling – ontvangst - factuur
• Automatisch posten bij match
• Validatie in geval van verschil

Het grootste deel van de 
facturen worden automatisch
geboekt

Toegang leveranciers
• Gelimiteerde toegang
• Opvolging bestellingen, factuurverwerking, 

betalingopvolging,enz Formalisatie
& opvolging

Tijdswinst

Centralisatie van 
leveranciersinformatie

Sneller betalen

Vermindering van het aantal
facturen en van de tijd die nodig
is om ze te verwerken
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Project Status update / tijdslijn

May 10

2022

Sep

2022

Okt

2022

7 Nov 

2022

Start User Acceptance Tests (UAT)
Technische Go-live 
Koriando

Start Koriando
User Training

Start Piloot / Go-live

Start User Acceptance Tests 
(UAT)

Het systeem wordt getest om 
er zeker van te zijn dat het 
naar behoren werkt en het 
aan alle eisen van Korian 
voldoet.

Technical Go-live Koriando

Het systeem is volledig
opgezet om aan de 
behoeften en wensen van de 
Korian gebruikers te voldoen. 
Het is technisch klaar voor
gebruik.

Start Koriando User Training

Alle gebruikers van de 
pilootgroep worden opgeleid
voor het gebruik van 
Koriando.

Start Piloot / Go-Live

Het systeem wordt opgestart
voor alle pilootlocaties. Het 
systeem bevat nu ook alle 
nodige relevante gegevens ( 
bv: leveranciersgegevens, 
catalogi,…)

“Hypercare”:
Nauwe opvolging & ondersteuning
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Project Status update / tijdslijn

7 Nov

2022

Feb

2023

Maa

2023

Eind 

2023

Start Piloot / Go Live Locaties 8 - 35

Systeem
update

Korian Belgium 
operationeel

Koriando operationeel België

Het systeem dient
operationeel te zijn voor
België tegen eind 2023

Uitrol eerste grote golf

De volgende 30 locaties
worden uitgerold op basis van 
voorgaande ervaringen

Ivalua update

Grote update/upgrade van 
Ivalua met meer
gebruiksvriendelijkheid

Start Piloot / Go-Live

Het systeem is opgestart voor
alle pilootlocaties. Het 
systeem bevat nu ook alle 
nodige relevante gegevens ( 
bv: leveranciersgegevens, 
catalogi,…)
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Een eerste blik op Koriando 
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Een eerste blik op Koriando 
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Verandering is altijd moeilijk…

Niet meteen laaiend enthousiast? Weerstand tegen verandering is er, 
maar is daarom niet altijd gericht naar de eigenlijke verandering. 

Denk aan…

Angst voor het 
onbekende

Angst om de 
controle te 
verliezen

Sociale druk van 
het team om 

verandering te 
weerstaan 

Angst voor een 
negatief resultaat 

(jobverlies, 
verandering 

jobinhoud, ...)

…



15

Verrassing of shock door 

de gebeurtenis

Ontkenning en

ongeloof, bewijs zoeken

voor het tegendeel

Frustratie en misschien

zelfs boosheid over wat 

er gebeurt

Slecht humeur, gebrek aan

energie en motivatie om 

zich in te zetten voor hun

werk en de verandering.

Nieuwsgierig over de 

verandering, bereid om 

te leren, suggesties

maken

Leren hoe te werken in de 

nieuwe situatie; zich meer 

positief voelen.

Veranderingen zijn

geïntegreerd; de teams 

zijn helemaal functioneel.

Onbewust van de 

verandering (impact)

Change Management acties

Bewustzijn Begrip Acceptatie Inzet Betrokkenheid

Met change management

“Change management” helpt ons de curve af te vlakken!



16

Communicatieplan per doelgroep

Adviesraad
2 per ODIR & HQ

• Regelmatig updates 

ivm de project 

implementatie, 

gekende issues en

mogelijke uitwerking

van functionaliteiten

Directeurs
1 per residentie

• Regelmatig updates 

ivm de project 

implementatie, risico's

en vertragingen

• Organisationele en rol

specifieke

veranderingen te

wijten aan project

Leveranciers

• Algemene project 

planning

• Specifieke omschrijving

van relevante

processen

• Contacten

• Wat er niet verandert

Alle Korian 

medewerkers

• Hoe past Koriando in 

de digitale strategie

van Korian?

Eindgebruikers
All users (residences/HQ)

• Doelen, doelstellingen

en projectplanning

(updates)

• Veranderingen door 

het project

• Waar

meer gedetailleerde

info vinden ?

Referenten
1 per residentie, 3 voor HQ

• Beschrijving van rol incl. 

duidelijke omschrijving

van 

verantwoordelijkheden

• Proces om moeilijke

vragen te escaleren

• Adviesraad

vergaderingen

• Intro communicatie bij

verandering

• Update e-mails

• Regionale meetings

• Intro communicatie

en leiderschap bij

verandering

• Informatie e-mail: wat 

houdt de rol in en waar

kunnen ze zelf

terecht? 

• Q&A sessies

• Booklets (fysiek, op-

locatie)

• All-member calls • Bewustmaking Project 

Updates

• Portaal uitnodiging

• Leverancier FAQs

Toegewijde Intranet pagina (incl. FAQ, training materiaal, change verhaal), Koriando groep op Korian Konnect Support hotline
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Wat is jullie eerste indruk? 
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Bedankt!

koriando@korian.be


