
  
 

PERSBERICHT 

 
Candriam slaat handen ineen met IBM om efficiëntie te verbeteren via 
Robotic Process Automation en IBM Cloud 
 
 
Brussel, 29 januari 2019 – Als onderdeel van zijn digitale transformatieprogramma Candriam#Next, werkt de 
Europese vermogensbeheerder Candriam samen met IBM aan een Robotics Process Automation-programma 
(RPA). RPA is een virtuele workforce die slim omgaat met applicaties en processen automatiseert, zodat de 
menselijke werknemers zich kunnen concentreren op taken met meer toegevoegde waarde. IBM ondersteunt 
Candriam in het automatiseringsproces. De eerste fase automatiseert vijf belangrijke processen op het gebied van 
compliance, middle office en gegevensbeheer: die processen moeten tegen het einde van het eerste kwartaal van 
2019 operationeel zijn. Een tweede reeks RPA-processen in combinatie met IBM Watson (Artificial Intelligence) is 
gepland voor de tweede helft van 2019. De softwarerobots zullen worden gehost in de IBM Cloud. 
 
In de afgelopen vijf jaar heeft Candriam zijn beheerd vermogen verdubbeld1, maar het bedrijf blijft zoeken naar 
nieuwe, innovatieve manieren om de slagvaardigheid en efficiëntie te verbeteren en op termijn groei te blijven 
realiseren. De vermogensbeheerder wil softwarerobots inzetten voor omvangrijke taken die repetitief zijn en 
gebaseerd op vaste regels. Dergelijke taken zijn over het algemeen tijdrovend en gevoelig voor menselijke fouten. 
Door ze toe te vertrouwen aan robots worden de taken beter schaalbaar. De totale kosten zijn lager en het wordt 
eenvoudiger om een constante kwaliteit te garanderen en de time-to-market te versnellen. RPA zal de 
vermogensbeheerders van Candriam ondersteunen in België, Luxemburg en Frankrijk. 
 
Pierre Ernst, COO van Candriam en lid van het strategische comité van de groep: "We kijken er erg naar uit om dit 
nieuwe partnerschap met IBM op te starten. Het is een bijzonder toekomstgericht project. Candriam is van plan om 
zijn indrukwekkende groeitraject voort te zetten, en wil zijn klanten tegelijkertijd de best mogelijke service blijven 
bieden. Het gebruik van RPA in combinatie met IBM Watson en big data voor taken met een lage toegevoegde 
waarde zal onze efficiëntie verhogen, terwijl onze medewerkers zich helemaal kunnen richten op werk met meer 
toegevoegde waarde. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons bedrijf ten goede zal komen, en dat het de positie van 
Candriam als toonaangevende Europese vermogensbeheerder nog zal versterken.”  
 
Een vermogensbeheerder voert heel wat repetitieve ondersteunende functies uit: regelgevende rapportage, nieuws 
verzamelen uit interne en externe bronnen, het identificeren van nieuwe stemprocessen met volmacht … het zijn 
maar enkele van de taken die RPA kan overnemen. De teams van Candriam zullen een opleiding krijgen, zodat ze 
de nodige vaardigheden verwerven om met de nieuwe technologie om te gaan. De medewerkers kunnen zo meer 
tijd vrijmaken voor werk met meer toegevoegde waarde. Het resultaat? Een meer gekwalificeerd 
personeelsbestand en een beter presterende bedrijfsomgeving. 
  
Met de Blue Prism-softwarerobots zal IBM een heuse digitale transformatiestrategie realiseren voor Candriam. De 
RPA-software van Blue Prism in combinatie met IBM services maakt zijn belofte waar, en levert een écht intelligent 
en digitaal georkestreerd model dat de productiviteit verhoogt en automatisering op schaal mogelijk maakt. IBM is 
ervan overtuigd dat procesautomatisering slechts een eerste, belangrijke stap vormt in de richting van een echt 
cognitieve onderneming. In een dergelijk bedrijf worden de robots echte branchespecifieke, virtuele assistenten, 
dankzij autonome besluitvorming, nieuwe inzichten en data discovery en persoonlijke en interactieve 
ondersteuning. 
 
Paul Rousseau, IBM Global Business Services Partner en Financial Services Leader in België en Luxemburg: "We 
ondersteunen Candriam met veel plezier in de ontwikkeling van zijn RPA en in de cognitieve reis die het bedrijf zal 

 
1 Van 66,5 miljard euro eind 2013 naar 120,9 miljard euro eind september 2018.  
 

                                                      



  
 

doormaken in de loop van dit langetermijnpartnerschap. We zijn ervan overtuigd dat onze Robot as a Service-
benadering (RaaS) in combinatie met IBM Watson, die beide op de IBM Cloud draaien, zullen bijdragen aan een 
beter presterende bedrijfsomgeving voor Candriam.”  
 

EINDE 
 
  
Over CANDRIAM  
 
CANDRIAM is een Europese multispecialist in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier en leider in 
duurzaam beleggen. CANDRIAM beheert een vermogen van zo'n EUR 115 miljard2 met een team van meer dan 
500 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, die cliënten in meer dan 20 
landen op 4 continenten bedienen. CANDRIAM biedt innovatieve en gediversifieerde beleggingsoplossingen aan in 
obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.  
  
CANDRIAM maakt deel uit van de New York Life-groep. New York Life Investments3 behoort tot de grootste 
internationale vermogensbeheerders4. 
 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com. 
 
Neem voor mediavragen contact op met: 
Peter Boelaert 
CANDRIAM  
T + 32 (0)2 509 61 61 
peter.boelaert@candriam.com 
 
Isabelle Lievens 
CANDRIAM  
T + 32 (0)2 509 61 69 
isabelle.lievens@candriam.com  
 
 
 
Over IBM  
Voor meer informatie over IBM: www.ibm.com/services 
 
About Blue Prism  
In this digital era where start-ups are constantly disrupting markets, only the most agile and innovative 
enterprises survive and thrive. At Blue Prism, we pioneered Robotic Process Automation (RPA), 
emerging as the trusted and secure intelligent automation choice for the Fortune 500 and public-sector 
market. Now we bring you connected-RPA supported by the Digital Exchange (DX) app store—marrying 
internal entrepreneurship with the power of crowdsourced innovation.  
  
Blue Prism connected-RPA can automate and perform mission critical processes, allowing your people 
the freedom to focus on more creative, meaningful work. More than 1,000 major enterprise customers 

2 As of 31 December 2018. Assets under management (AUM) includes assets which do not fall within the U.S. Securities and Exchange 
Commission's definition of 'regulatory AUM' in Form ADV, Part 1A. 
3 New York Life Investments is de commerciële benaming die New York Life Investment Management Holdings LLC en haar dochter New York 
Life Investment Management LLC gebruiken. New York Life Investment Management LLC is onrechtstreeks een dochteronderneming van New 
York Life Insurance en staat volledig op zichzelf. 
4 Bron: Op 28 mei 2018 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 30e plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste 
vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2017 voor institutionele 
beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten beleggingsadviseurs 
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leverage Blue Prism’s digital workforce, empowering their people to automate billions of transactions 
while returning hundreds of millions of hours of work back to the business. Visit www.blueprism.com to 
learn more about Blue Prism (AIM: PRSM). 
  
 
  


