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Officenter volop in beweging
12 bestaande Officenter-investeerders hebben zopas de  
Officenter Group opgericht. Een kapitaal van 2,75 miljoen euro 
moet de groei van 5 naar 20 Officenters financieren. 

Een eerste stap is de recente overname van NV Kempens 
Bedrijvencentrum met wie een overeenkomst werd bereikt. 
Finpower begeleidde dit proces. Het centrum krijgt binnenkort 
de naam Officenter Geel. De integratie in de groep vindt mo-
menteel plaats.

Op één lijn met Expoline
Expoline distribueert belijningsverf, voetbalmaterialen en vanishing spray. Deze Limburgse groeionder-
neming is intussen al marktleider in Vlaanderen en Nederland in belijningsverf. Om haar groei verder 
te bestendigen, nam zij nu de Franse en Waalse klantenportefeuille van Eurocoat over. Finpower zette 
mee de lijnen uit.

Flexwerken haalbaar?
Flexwerken: het moet de mobiliteit in Vlaanderen ten goede komen. Maar welke businessmodellen zijn 
haalbaar? Om die vraag te beantwoorden, voerde Finpower een haalbaarheidsstudie uit. Dat gebeur-
de in het kader van het Icomflex-project, een initiatief van VIM (Vlaams Instituut Mobiliteit) en Flanders 
Synergie.

Op post voor CityDepot
CityDepot is specialist in slimme stadsdistributie. In 2015 stapte BPost in dit succesverhaal binnen 
als aandeelhouder. Finpower was in deze transactie op post in het belang van de initiatiefnemers én 
aandeelhouders van de vennootschap.

Deze Finenews is uitzonderlijk. Niet omdat hij het rugnum-
mer 10 draagt. Wél omdat hij bijna volledig terugblikt op ons  
jubileumfeest. ’20 jaar Finpower’ was een mijlpaal. Daarom ruil 
ik mijn traditioneel voorwoord graag in voor een bondige Q&A. 

Gebaseerd op de vragen die gastvrouw Francesca Vanthielen
op die feestelijke avond aan mij stelde. Een onvergetelijke 
avond … vooral dankzij de vele aanwezigen die dit mooie  
moment met ons deelden.

VOORWOORD

“Waarom dit feest?”
Finpower is geen bedrijf van wining en dining. Wij verkiezen de professionele no-nonsense aanpak. Maar 
een 20-jarig bestaan is hét uitgelezen moment om iedereen te bedanken die ons de voorbije jaren zijn 
vertrouwen schonk. Klanten, aanbrengers, bankiers … Daarom eens geen presentatie of paneldiscus-
sie over de actuele financiële ratio’s, nieuwe financieringstechnieken of hoe om te gaan met negatieve  
intrestvoeten. We wilden absoluut een gezellige avond waarop we samen konden genieten bij een lekker 
hapje en drankje in gastronomisch Limburg.

 “Welk gevoel overheerst op dit ‘historisch’ moment?”
Fierheid. We hebben in Vlaanderen professioneel financieel management mee op de kaart gezet. Het 
neemt nu een volwaardige plaats in naast boekhouding en fiscaliteit. De rol van interim CFO (Chief  
Financial Officer) in een KMO-omgeving vervullen: 20 jaar geleden was het nog uniek. Intussen staan 
we een 50-tal familiale organisaties bij. Heel wat klanten maakten de afgelopen 20 jaar gebruik van onze 
diensten. Ik denk dat we mogen stellen dat we bij velen een ondersteunende factor waren in de groei en 
winstgevendheid van hun bedrijf.

Ik ben ook trots dat heel wat jonge mensen hun eerste professionele stappen bij Finpower hebben  
gezet. Een aantal van hen bouwde daarna een mooie carrière uit. De jeugd is onze toekomst. Dat 
mogen we nooit vergeten. En dan is er nog de combinatie die we leggen tussen het financiële en het 
ondernemerschap. Het beste bewijs? Zowel Koen als Cynthia zijn intussen deeltijds ondernemer naast 
hun rol als adviseur. Koen met Officenter en Cynthia met Pacauto.

“Waarom hebben jullie een gastspreker uitgenodigd?”
We konden het niet laten (lacht). Naast de culinaire gezelligheid, wilden we absoluut ook inhoud serveren. 
Niet zelf maar via een gastspreker. Een gepassioneerde expert die zijn visie kon geven op ondernemer-
schap in Vlaanderen en België. Onze keuze viel niet toevallig op Bart Verhaeghe. De meesten kennen 
hem van televisie. Vorig jaar had ik het genoegen om hem persoonlijk te ontmoeten aan de President’s 
table van de heer Vandenstock – voorzitter van RSC Anderlecht. En ik moet zeggen: die korte quotes die 
hij op tv geeft, doen hem tekort. Naast me zat een gepassioneerd én genuanceerd man. Overtuigd van 
een hoger doel en écht geïnteresseerd in wat anderen denken en doen. Kortom: een ideale gastspreker. 
Club Brugge verloor die avond maar toch was hij bereid om onze gastspreker te zijn.

Samen even terugblikken
Zo. Misschien voerde deze Q&A u al een beetje terug naar onze feestavond. Maar dat is niet alles. Zo 
ontdekt u in deze Finenews een selectie van de foto’s die we namen. Op onze site vindt u ze allemaal. 
Net zoals de film die we speciaal maakten voor dit feest. Een film waarin klanten, vroegere medewerkers 
en partners aan het woord kwamen.

Het verleden is achter de rug. De toekomst vatten we aan met een  
vernieuwd logo, een opgefriste website én … een opgedirkte Finenews. 
Kwestie van de volgende uitdagingen in stijl tegemoet te treden. Nog eens 
bedankt voor uw vertrouwen de voorbije 20 jaar. En voor uw bijdrage aan 
het goede doel dat we selecteerden. Hopelijk kunnen we u nog heel wat 
jaren financiële power geven. 

Guido Verswijvel
Voorzitter van de Raad van Bestuur Finpower

Een schoolvoorbeeld 
van vrijgevigheid

Het zit in onze naam: de kracht om financieel een verschil te 
maken. Zelfs tot in India. Ter gelegenheid van ons jubileumfeest 
vroegen we onze gasten om geen cadeaus mee te brengen. 
Maar een bijdrage te leveren aan ‘Safe kids from water’. Dit 
project van de Zusters Ursulinen van Tildonk installeert water-
putten aan Indische scholen én … maakt ze ‘kids proof’. 

ARTIKEL

Om te voorkomen dat kinderen in de open put vallen, krijgt elke installatie een veilige overdekking.  
Samen stortten onze gasten 8.200 euro op de rekening van dit initiatief. Goed voor ongeveer acht afge-
dekte waterputten. En wie weet hoeveel geredde kinderlevens. Van harte bedankt voor uw vrijgevigheid.
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Guido motiveert studenten op Insead.
Sinds dit academiejaar doceert Guido in het MBA-programma van Insead in Fontainebleau –  
‘s werelds nummer 1 business school volgens The Financial Times-ranking. Als gastprofessor in 
Entrepreneurship leert Guido de MBA-studenten hoe ze op de juiste manier een KMO kunnen 
opsporen, overnemen en runnen – nadat ze investeerders warm hebben gemaakt voor het 
project. Guido is al 20 jaar verbonden aan Cedep, dat op de Insead-campus ligt: als program-
madirecteur én marketingprofessor.

Finpower in expertenpanel
Finpower maakte deel uit van een expertenpanel over familiale opvolging. Het panel bundelde 
20 experts die actief zijn in de overname en opvolging van familiale bedrijven. Guido verte-
genwoordigde er Finpower. De discussie was geanimeerd. Een verslag ervan verscheen in 
de maarteditie van KMO-Insider. De titel: ‘Bij een overname moeten alle partijen gelukkig zijn.’ 
Verplichte literatuur voor iedere ondernemer die met deze materie te maken krijgt.
 
Finpower aan de Universiteit Gent
Voor het zesde jaar op rij doceert Finpower aan de RUG. Meer bepaald een aantal sessies in 
de cursus ‘Financiële Planning’ in het eerste jaar Master Handelsingenieur. Koen neemt het luik 
‘Budgettering’ voor zijn rekening. Cynthia en Guido behandelen het thema ‘Financial planning 
en de crisis’ aan de hand van de Pacauto-case.

Wel operationeel samenwerken, niet langer juridisch verbonden
11 jaar werkten ze samen, nu stoppen groep André Celis en Carimat Matériaux in onderling 
overleg hun partnership. Operationeel blijven beide groepen verder samenwerken, maar de 
juridische band verdwijnt. Groep André Celis focust zich op de verdere ontwikkeling van de 
activiteiten in de regio Vlaams Brabant-Hageland. Er komen extra bouwpunten in Tienen en 
Aarschot en ook een logistiek distributiecentrum in Hambos (Tildonk).
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20 JAAR FINPOWER IN BEELD
4 december 2015. Een avond die we bij Finpower niet snel vergeten. Ambitieuze ondernemers, expertbankiers, strategische partners: u gaf allemaal kleur aan 
ons grandioze jubileumfeest in De Barrier in Houthalen. Even een terugblik in 2 x 24 foto’s. De hele fotogalerij vindt u terug op onze site: www.finpower.be.

foto’s
1. Bernd Van Ostrum, Ronny en Nathalie 
 Brumagne
2.  Hein Daerden
3.  Dirk Mangelschots en Pascale Luts
4. Nick en Nele Celis en Roger Mortier
5.  Koen Vanlommel en Sarah van Noppen
6. Sandra Nederhand, Gerard en Josée Venken
7. Mieke en Raf Vermeiren en Michel 
 Schuermans
8.  Geert Stulens, Bert Creemers en Robin
 Bruninkx
9. Filip en Dominique Dierckx en Peter Van der  
 Smissen
10.  Filip Vyncke en Stefan Carmans
11. Jon Leenen en echtgenote
12. Noel Vandeboel en Koen Van den Bruel
13. Peter Aertsen
14. Leslie Michiels, Wim Wynants, Hein en Gerard
15.  Serge Mesotten, Guy Kellers,  
 Greet Thuwis
16.   Luc Miermans, Michel Vanderstraeten
17.   Anne Steyaert, Jan Stinissen, Eddy Janssen
 Peter Casteur en Michel Hoogmartens
18.   Rina Verbeemen en Christa Youck
19.   François Celis en Marc Vriends
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foto’s
1. Het Jazz Quintet
2. Francesca Vanthielen
3. Koen en Marleen Batsleer-Luts
4. Guido en Cynthia Verswijvel-Cornelissen
5. Bart Verhaeghe
6.  Mich Van Aerde en Niels Goyvaerts
7. Guido en Alexander met Francesca
8. Herwig en Bénédicte Janssen
9. Hans Van den Venne en echtgenote
10. Jo Deferm en Sander Claes
11. Ex-collega’s Luc, Xavier en Raf
12. Ex-partners Michel Vanstallen en 
 Gerard Venken
13. Pacauto medewerkers Bart en Jeroen
14. Guido en Bart
15. Bart Verhaeghe, Brigitte Boonen en 
 Axel Haelterman
16. Reginald Vossen en 
 Walter Schoenmakers
17.  Francesca, Cynthia en Koen


