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Utrecht, 19 december 2012 

 

 

 

Capgemini tekent nieuw finance & accounting outsourcingcontract met Unilever  
 

 

Capgemini is door Unilever geselecteerd als een van de internationale strategische leveranciers binnen het 

‘Partner to Win’ programma. Daarnaast heeft Capgemini een nieuwe outsourcingovereenkomst met 

Unilever afgesloten ter waarde van ruim €100 miljoen voor de duur van vijf jaar. Dit is een voortzetting 

van de al zeven jaar durende relatie voor het ondersteunen van Unilever’s activiteiten in het zuidelijk 

halfrond op het gebied van financiële rapportages (‘record to report’) en intercompany transacties, naast 

diensten voor access control*, reporting en monitoring.  

 

Na een uitgebreide biedingsprocedure, is Capgemini geselecteerd om finance- en accountingdiensten te verlenen 

in meer dan 130 landen. Dit bouwt verder op de relatie die in 2005 werd gestart om processen verder te 

harmoniseren en productiviteit te verbeteren. Daarnaast is Capgemini door Unilever aangewezen als een van 

haar strategische business partners. 

  

Hubert Giraud, CEO Global Business Process Outsourcing bij Capgemini zegt:‘Deze omvangrijke overeenkomst 

is het resultaat van twee zeer gefocuste bedrijven die steeds een sterke betrokkenheid voor elkaar hebben 

getoond. Capgemini’s doorlopende innovatie blijft van toegevoegde waarde voor Unilever. Deze overeenkomst 

laat zien dat ons team een sterk commitment heeft, dat we over overtuigende oplossingen beschikken gebaseerd 

op procesharmonisatie en vooral een sterk strategisch partnership hebben. Unilever is duidelijk een belangrijke 

klant voor ons en het is fantastisch om te zien hoe die visie wederzijds is. We kijken er naar uit om onze lange en 

succesvolle relatie met Unilever voort te zetten’. 

 

Christian Kaufmann, Unilever Vice President Finance Services voegt daaraan toe: ‘Als we erin willen slagen om 

voortdurende verbeteringen door te voeren die onze business concurrerend houden en onze doelstelling 

ondersteunen om de groei te verdubbelen bij een halvering van onze impact op het milieu, dan hebben we 

uitmuntende financiële diensten nodig. We hebben een uitgebreid biedingsproces uitgevoerd om de best 

mogelijke oplossing te realiseren en kijken er nu naar uit om samen te werken met Capgemini als strategisch 

partner.’  
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Het nieuwe contract gaat in per januari 2013, met diensten geleverd vanuit Chili, Brazilië, Guatemala, India, 

Singapore en China. 

 

* ‘Access Control’ verwijst naar de controle over het verlenen van toegang tot specifieke bronnen, zoals een computer- of een financieel 

systeem. 
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Over Capgemini 

Met meer dan 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet 

van 9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en 

technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini 

zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt 

Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore
®
. Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

 

Rightshore
®
 is een handelsmerk van Capgemini 

 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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