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“Een ondernemer moet zijn management team 
uitbreiden met fi nanciële mensen”

Financieel beheer en fi nanciële consultancy staan al geruime tijd 
onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode 2008-
2011 heeft de sector in een crisis ondergedompeld waar sommigen 
maar moeilijk van herstellen. Terwijl de werkelijkheid zich eerder 
gunstig toont, is bij velen de perceptie nog in wankel evenwicht. De 
fi nanciële instellingen en fi nanciële adviseurs doen nochtans ijve-
rige pogingen om aan te tonen dat er toch een nieuwe aanpak aan 
de orde is vandaag. Een aanpak die van een grotere ernst en dege-
lijkheid gewaagt en een minder avontuurlijk karakter heeft dan in 
het verleden. Er is ernstig werk gemaakt van een toenemende trans-
parantie binnen de sector, die strenger bewaakt en begeleid wordt 
door nationale, Europese en internationale afspraken.

Om een juister beeld te krijgen van de situatie zoals die zich van-
daag aanbiedt aan het bedrijfsleven, nodigden we enkele toon-
aangevende actoren uit de sector uit voor een panelgesprek, zodat 
we zeker konden zijn onze lezers op de juiste manier te informeren 
over dit toch wel voor iedereen belangrijk onderwerp.

Gaven gevolg aan onze uitnodiging:
• Dirk De Beule (A-Law)
• Johan De Mey (Valueplan.be)
• Jan De Punt (Fortuna Financial Planning)
• Eric Jonkers (Life Plan)

• Filip Lacquet (PMV)
• Ine Meeusen (Ufi nity)
• Paul Van Eetvelt (ING)
• Eddy Verbrugge (SDM Corporate Finance Group)
• Jo Viaene (Optima Group)
• Robert Wastyn (Kredietkaart België)

De afspraak was dat we geen netelig onderwerp uit de weg moes-
ten gaan. We kregen van deze panelleden een duidelijk beeld en 
duidelijke tips om oordeelkundiger samen te werken met de afge-
vaardigden van deze sector.

De fi nanciële sector kent vele spelers
Voor we in debat gaan, stellen we voor dat de panelleden zich 
even voorstellen en ons vertellen in welk onderdeel van fi nancieel 
management zij actief zijn. 

Jan De Punt: Fortuna Financial Planning is een onafhankelijk fi nan-
cieel tussenpersoon, die zich richt tot de meer vermogende par-
ticulieren, vrije beroepers, zelfstandigen, ondernemers,… Wij on-
dersteunen hen op het vlak van vermogensbegeleiding, fi scaliteit, 
successieplanning, ..…
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sioenproblematiek haar specialiteit heeft gemaakt. Hierdoor zijn 
we gespecialiseerd in pensioenen, groepsverzekeringen, financiële 
planning, sparen, beleggen,…

Paul Van Eetvelt: Als regiodirecteur voor ING ben ik verantwoorde-
lijk voor ons huidig en toekomstig handelsfonds binnen regio Me-
chelen en dit binnen het domein Retail, Midcorp Ondernemingen 
en Private Banking.

Johan De Mey: Valueplan.be is actief op het vlak van overnames 
van kmo’s, vooral gericht op de begeleiding van deze bedrijven in 
het beheer van hun werkkapitaal. Mijn specialiteit is de waardering 
van ondernemingen.

Dirk De Beule: Wij houden ons als advocatenkantoor vooral be-
zig met het oprichten van bedrijven. En we staan bedrijven ook bij 
wanneer er juridische problemen zijn. 

Jo Viaene: Optima Bank is actief op het vlak van financial planning, 
en dit al 22 jaar. In 2011 hebben we ook een banklicentie bekomen. 
We zijn dus een financial planner met erkenningen als makelaar en 
bankier. Romantisch uitgedrukt proberen we het financieel geluk 
van onze klanten te verhogen.

Eddy Verbrugge: Corporate Finance Group is een overnamespeci-
alist, in aankoop en verkoop, en zowel nationaal als internationaal.

Filip Lacquet: PMV is een dochter van het Vlaams Gewest en heeft 
diverse opdrachten. Wij investeren met equity en achtergestelde 
leningen in Vlaamse kmo’s. Daarnaast verschaffen we waarborgen 
aan bedrijven. En dan zijn er nog onze 2 ARKimedes-fondsen. (met 
ARKimedes neemt PMV significante minderheidsbelangen in zo-
genaamde ARKIV’s, private fondsen die investeren in beloftevolle 
kmo’s, red.)

Robert Wastyn: Met KredietKaart België zijn we actief in België en 
nu ook in Nederland onder de naam Bepax, concurrent van Atos. 
We zorgen voor betaaloplossingen voor handelaars: betaaltermi-
nals, internetbetalingen,… en verzorgen daarbij de volledige ser-
vice. Binnenkort starten we ook met het uitgeven van kaarten voor 
handelaars (credit cards enzo). We ondersteunen ook steden en ge-
meenten bij betaaloplossingen.

Ine Meeussen: Ufinity biedt rekrutering van financiële experten 
voor bedrijven aan. We ontmoeten de specialisten en begeleiden 
hen naar nieuwe opportuniteiten. 

Verschil tussen perceptie en werkelijkheid
Vanmorgen lazen we in de krant dat de perceptie van de 
financiële instellingen nog altijd niet zo positief is. Een groot 

deel van de bevolking is nog altijd van mening dat voornamelijk 
grootbanken uit de crisis onvoldoende lessen hebben getrokken. 
Ervaren jullie dit ook zo? 

Jan De Punt: Wij zijn geen grootbank en ik kan dus niet in naam van 
grootbanken spreken. Ons cliënteel heeft inderdaad de perceptie 
dat bij de grootbanken, ook in het buitenland, weinig veranderd is. 
Nog steeds is de kapitaalsbasis onvoldoende en laat ook de trans-
parantie te wensen over.  Of dat voor alle banken opgaat, laat ik in 
het midden. Niet alleen politieke uitspraken, maar ook de steeds te-
rugkerende negatieve teneur in de media speelt zeker een rol. Het 
blijft dus moeilijk voor het publiek om een juist en correct beeld te 
verkrijgen.

Eric Jonkers: De haat-liefdeverhouding tussen een financiële in-
stelling en het grote publiek is niet nieuw omdat zij ervan uitgaan 
dat al wat zij minder ontvangen aan rente in de ‘zakken van de 
bankiers’ terecht komt. Toen ik in het begin van de jaren ’80 ben 
beginnen te werken in de financiële sector, bestond dat ook al. Dat 
is natuurlijk niet verbeterd door wat er in 2008 is gebeurd. Men-
sen gaan er nog altijd vanuit dat banken veel geld verdienen. Dat is 
een verkeerd beeld. Ik herinner mij dat mijn stagemeester Karel De 
Boeck in 1983 stelde dat het retailbankieren toen al niet rendabel 
meer was. Banken moesten op dat ogenblik nieuwe risico’s lopen 
en hebben dat ook gedaan. Het probleem is dat men excessen is 
beginnen invoeren en dat heeft geleid tot de financiële catastrofe 
van 2008. Het was duidelijk dat de bom moest barsten. Ik vrees dat 
uit de problemen van 2008 niet de nodige lessen getrokken wer-
den. Men heeft een aantal aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld 
kosten transparanter gemaakt, maar daar ligt het probleem mijn 
inziens niet, integendeel. Transparantie leidt tot bijkomende nego-
tiaties waardoor de marges verder gaan verminderen en de banken 
op lange termijn ertoe aangezet worden om bijkomende risico’s te 
gaan lopen om hun rendabiliteit te behouden. Dat is niet de juiste 
manier. 

Paul Van Eetvelt: Er is inderdaad een discrepantie tussen perceptie 
en realiteit. Het volume aan kredieten is de laatste jaren gestegen. 
Toch voelt iedereen aan dat zelfs huisbankiers moeilijk doen in dos-
siers waar dat vroeger niet was. De kentering is er enerzijds geko-
men met de strengere normering inzake Basel 3, waardoor Banken 
stelselmatig minder geneigd zijn om lange termijn financieringen 
aan te gaan. Maar bovenal heeft de krediet- en economische crisis 
ervoor gezorgd dat de kwaliteit van dossiers erop achteruit is ge-
gaan. Hoe ver kan je vooruitkijken als ondernemer? Hoe transpa-
rant zijn de marktomstandigheden? In een woelige zee valt dit zeer 
moeilijk in te schatten. Bijgevolg zijn Banken van sector tot sector 
meer terughoudend en kritischer geworden ook al zien we globaal 
een hoger toegestaan kredietvolume. Stel dat er herstel komt, zul-
len de banken dan veranderen? De opgelegde normering blijft een 
feit en het economisch herstel zal m.i. voldoende stabiel en funda-
menteel moeten zijn alvorens Banken zich stelselmatig meer soe-
pel gaan opstellen bij kredietaanvragen. 
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Filip Lacquet: Als je een goed onderbouwd en gestructureerd 
dossier hebt, speelt de bank wel zijn rol. Op zich hoeft het het niet 
slecht te zijn dat een bank strenger wordt. De tijd is voorbij dat men 
op een summier businessplan een fi nanciering verschaft. 

Eddy Verbrugge: Wat we hebben meegemaakt in 2006-2007, laat 
ons eerlijk zijn, ik heb me daar altijd vragen bij gesteld. Dat was 
niet normaal. Er waren bijna geen realistische  businessplannen. De 
banken fi nancierden heel gemakkelijk. Het is volledig fout gelopen. 
Vandaag zeggen mensen dat de bank moeilijk doet. Dan antwoord 
ik, ja, dat is raar, hé, dat een bank vraagt of je de lening wel kan 
terugbetalen…

Eric Jonkers: Ik ben niet akkoord. In 1983 werkte ik op het krediet-
departement van de Generale Bank in Hasselt. Van de tien dossiers 
waren er negen waarin je geen geld zou durven gestoken hebben. 
Toch werden deze vaak goedgekeurd omdat je de economie van 
Limburg immers niet kon platleggen. Je moest als bankier ergens 
een verantwoordelijkheid nemen. Als we dan kijken naar het resul-
taat ben ik nog altijd blij dat we destijds die kredietdossiers goed-
gekeurd hebben want die bedrijven zijn er vandaag nog altijd en 
fl oreren ondertussen. Ik denk niet dat de problemen die ontstaan 
zijn in 2008 moeten gezocht worden in de kredieten die te snel wer-
den gegeven. Anderzijds ontstaat door de grotere voorzichtigheid 
van de banken een parallelcircuit met andere vormen van fi nancie-
ring, zoals bijvoorbeeld private plaatsingen van obligatieleningen. 
Mensen die hierop intekenen hebben niet noodzakelijk dezelfde 
kennis en middelen om de risico’s van dergelijke producten correct 
in te schatten. Hoewel de meeste van deze uitgiftes een interes-
sante plaatsing zullen blijken te zijn, zullen sommigen toch in de 
volgende jaren misschien met negatieve verrassingen geconfron-
teerd worden. 

Jo Viaene: De regulatoren die Europees en nationaal streng toekij-
ken zijn noodzakelijk. Er zijn nog heel wat banken die in een Euro-
pees herstelprogramma zitten omdat de ratio’s nog niet op en top 
zijn. De realiteit is dat er meer kredieten niet terug betaald worden. 
Ook de consumenten en de bedrijven moeten opgevoed worden. 
Er moet voorzichtigheid aangehouden worden, ook al is dat mis-
schien soms wat lastig voor ondernemers met een minder goed 
dossier.

Gigantische databank in de maak
In het Belgisch Staatsblad is onlangs de uitvoeringswet 
verschenen die de weg vrijmaakt voor een gigantische databank 
met alle bankrekeningen van Belgen bij de Nationale Bank. 
Vanaf 1 mei 2014 zal dit Centraal Aanspreekpunt operationeel 
zijn en moet het de fi scus makkelijker maken om individuele 
bankrekeningen van belastingplichtigen op te sporen. De banken 
hebben tot 1 februari 2014 de tijd gekregen om de identiteit van 
hun cliënten en hun bankrekeningen in 2010, 2011 en 2012 door 
te sturen naar de Nationale Bank. De bankgegevens van 2013 
moeten uiterlijk tegen 31 maart 2014 aangeleverd worden. De 
banken moeten wel niet melden hoeveel geld er op de rekeningen 
staat van hun cliënten. Kunnen de panelleden dit toelichten? 

Jo Viaene: Bedrijfsleiders worden geconfronteerd met het wegval-
len van het bankgeheim. Heel oud is de aangifte van de buiten-
landse rekeningen. Vorig jaar is er de aangifte van de buitenlandse 
levensverzekeringen bijgekomen en straks krijgen we de aangifte 
van buitenlandse structuren. We hebben ook nog de Europese 
spaarrichtlijn, die waarschijnlijk zal worden uitgebreid en we heb-
ben de bijstandsrichtlijn die er vanaf 2015 toe zal leiden dat men 
alle inkomsten rond huren, wonen, pensioenen,… internationaal 

gaat uitwisselen en ik geloof dat de G20 vorige week heeft gezegd 
dat ze ook allerlei gegevens internationaal zouden gaan uitwisse-
len. Als je vermogen in het buitenland zit, is de aandacht daarvoor 
bij wijze van spreken drie keer zo groot als bij binnenlands vermo-
gen. Dat centraal register is misschien het sluitstuk dat de fi scus in 
bepaalde omstandigheden zal kunnen raadplegen. Ik heb vorige 
week een debat gehad met John Crombez. Ik heb hem gezegd dat 
ik niet begrijp dat hij blijft zeggen dat er geen vermogensbelasting 
komt, maar dat alles in het werk wordt gesteld om een vermogens-
kadaster te realiseren. Hij heeft echter nogmaals benadrukt dat er 
geen vermogensbelasting komt. Sta me toe om daaraan te twijfe-
len.

Dirk De Beule: Over hoeveel procent van de bevolking praten we? 
20%? Ik denk dat 80% die vermogens niet heeft. 

Het bedrijfsleven snakt naar zuurstof om sneller te kunnen 
groeien en de competitie met het buitenland te kunnen 
aangaan. Meerdere experts voorspellen in de loop van 2014 een 
behoorlijke heropfl akkering van de economie. Gaat zich dat ook 
weerspiegelen in de bereidheid van de fi nanciële instellingen 
om op een bredere manier zuurstof aan de bedrijven te leveren?  
De Vlaamse regering heeft ondertussen het bankenplan 
goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de banken om, via 
fondsen of via de garantie van kredietportefeuilles middelen vrij 
te maken om bijkomende leningen te verschaff en aan kmo’s. 

Eric Jonkers: We constateren de laatste maanden toch wel dat de 
economie beter draait dan een jaar geleden. Op Europees vlak ben 
ik blij te zien dat in een aantal landen, zelf in die landen die het heel 
moeilijk hebben gehad, zoals Spanje, Italië en zelfs Griekenland, 
lichte tekenen zijn van herstel. Maar om nu euforisch te worden, 
dat is misschien een beetje te vroeg. Ik vraag me af wat de gevol-
gen zullen zijn wanneer de massale geldinjecties uitgewerkt zijn. Ik 
spreek dus van een voorzichtig optimisme.

Dirk De Beule: In de crisis zijn er veel investeerders uit Rusland, 
China,… naar België gekomen. 

Eric Jonkers: Ook de Amerikanen investeren sterk op de Europese 
beurzen. Nooit eerder hebben zij zoveel Europese aandelen ge-
kocht, wat erop wijst dat zij ook positief zijn over de herstelmoge-
lijkheden in Europa.

Jo Viaene: Op microniveau, bijvoorbeeld in de transportsector, 
hebben de bedrijven relatief verstandig gespaard. Er is wel vet weg-
gesneden, maar geen spieren. Ze zijn klaar om nog meer te doen 
met hetzelfde bestand aan werknemers, wat misschien voor de 
werkgelegenheid niet meteen zo positief is, maar wel voor de ren-
tabiliteit. Wat dan weer wel leidt tot bijkomende werkgelegenheid. 

Eddy Verbrugge: We hebben natuurlijk een uitzonderlijk diepe en 
lange crisis gekend, die we al even niet meer gewend waren, maar 
we zien dat de bedrijven die het overleefd hebben, op dit moment 
zeer sterk staan. Zwakke bedrijven zijn ten onder gegaan. Maar de 
overlevers hebben sterke balansen en er is veel cash. Het is heel 
lang geleden dat onze pipeline in fusies en overnames zo groot 
was. Er werden veel verkopen vier, vijf jaar uitgesteld. Die dossiers 
komen nu terug naar de bank en die zijn gezond. Ik ben voorzichtig 
optimistisch. We gaan de tijden van 2006-2007 snel terugkrijgen, 
alhoewel je nooit weet natuurlijk.

Eric Jonkers: Een ander fenomeen is het probleem om goede 
mensen te vinden. Kijk naar bpost die postbediendes in Nederland 
moet gaan zoeken,… 

ANTWOORD!

Binnen 48 uur *

een antwoord op uw aanvraag 
voor een

professioneel krediet.

* Aanbod geldig bij aanvraag van een lening op afbetaling of bij de opening van een krediet met professionele doeleinden. De algemene voorwaarden van het krediet zijn beschikbaar in alle ING-kantoren. 
Uw aanvraag voor een professioneel krediet en de eventuele aanvaarding door ING België, telefonisch of via www.ing.be/businesscredit, is volledig vrijblijvend en houdt geen verplichtingen in voor u of 
voor ING België, zolang u geen kredietovereenkomst hebt getekend in uw ING-kantoor (onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België). In 80% van de gevallen zal uw 
aanvraag binnen 48 uur beantwoord worden zodra de bank over alle nodige documenten beschikt.
** De dienst ‘Overzicht kredietaanvragen’ is beschikbaar voor alle zelfstandigen en ondernemingen die de diensten Home’Bank Plus of Telelink Online van ING België gebruiken. Met deze dienst is het 
mogelijk om online de volgende beroepskredieten van ING België af te sluiten: leningen op afbetaling, fi nanciering van voorafbetalingen van belastingen, vakantiegeld of eindejaarspremies en kasfaciliteiten 
(Business Line of Business Line Starter), en dat voor zover ING België geen enkele vrijwaring of waarborg eist en de kredietaanvraag door maximaal twee natuurlijke personen of één enkele rechtspersoon 
wordt gedaan. Elke aanvraag voor een beroepskrediet die via deze dienst wordt gedaan is geldig onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw kredietdossier door ING België en wederzijds 
akkoord. ING België nv – Bank/Kredietverstrekker – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393B – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: 
Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 707169N – 10/13.

Klant of geen klant, neem gewoon uw telefoon en 

bel 02 464 64 01 of surf naar ing.be/business

Tijd is geld, zeker als het om zaken gaat. Daarom krijgt u bij ING 
- of u nu klant bent of niet - binnen 48u een antwoord op uw 
aanvraag voor een professioneel krediet. Bijvoorbeeld voor de 
aankoop van een wagen of een machine. Bij grotere 
investeringen, zoals de aankoop van een gebouw, zal 
onmiddellijk een afspraak worden vastgelegd met een van onze 

kredietspecialisten om samen uw project te bekijken. Verlies 
dus geen tijd en bel gewoon ons BusinessCredit Center op 
02 464 64 01 van 9u tot 17u, of surf naar ing.be/businesscredit. 
Wist u dat u nu zelfs online in Home’Bank Plus uw eenvoudige 
professionele kredietcontracten kunt ondertekenen**. U hoeft 
zich dus niet langer naar het kantoor te verplaatsen. 

707169N Advertenties Professionels_48H_2013_A4.indd   1 10/31/13   10:19 AM

46  kmo-insider - november 2013



ANTWOORD!

Binnen 48 uur *

een antwoord op uw aanvraag 
voor een

professioneel krediet.

* Aanbod geldig bij aanvraag van een lening op afbetaling of bij de opening van een krediet met professionele doeleinden. De algemene voorwaarden van het krediet zijn beschikbaar in alle ING-kantoren. 
Uw aanvraag voor een professioneel krediet en de eventuele aanvaarding door ING België, telefonisch of via www.ing.be/businesscredit, is volledig vrijblijvend en houdt geen verplichtingen in voor u of 
voor ING België, zolang u geen kredietovereenkomst hebt getekend in uw ING-kantoor (onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België). In 80% van de gevallen zal uw 
aanvraag binnen 48 uur beantwoord worden zodra de bank over alle nodige documenten beschikt.
** De dienst ‘Overzicht kredietaanvragen’ is beschikbaar voor alle zelfstandigen en ondernemingen die de diensten Home’Bank Plus of Telelink Online van ING België gebruiken. Met deze dienst is het 
mogelijk om online de volgende beroepskredieten van ING België af te sluiten: leningen op afbetaling, fi nanciering van voorafbetalingen van belastingen, vakantiegeld of eindejaarspremies en kasfaciliteiten 
(Business Line of Business Line Starter), en dat voor zover ING België geen enkele vrijwaring of waarborg eist en de kredietaanvraag door maximaal twee natuurlijke personen of één enkele rechtspersoon 
wordt gedaan. Elke aanvraag voor een beroepskrediet die via deze dienst wordt gedaan is geldig onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw kredietdossier door ING België en wederzijds 
akkoord. ING België nv – Bank/Kredietverstrekker – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW: BE 0403.200.393B – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke uitgever: 
Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 707169N – 10/13.

Klant of geen klant, neem gewoon uw telefoon en 

bel 02 464 64 01 of surf naar ing.be/business

Tijd is geld, zeker als het om zaken gaat. Daarom krijgt u bij ING 
- of u nu klant bent of niet - binnen 48u een antwoord op uw 
aanvraag voor een professioneel krediet. Bijvoorbeeld voor de 
aankoop van een wagen of een machine. Bij grotere 
investeringen, zoals de aankoop van een gebouw, zal 
onmiddellijk een afspraak worden vastgelegd met een van onze 

kredietspecialisten om samen uw project te bekijken. Verlies 
dus geen tijd en bel gewoon ons BusinessCredit Center op 
02 464 64 01 van 9u tot 17u, of surf naar ing.be/businesscredit. 
Wist u dat u nu zelfs online in Home’Bank Plus uw eenvoudige 
professionele kredietcontracten kunt ondertekenen**. U hoeft 
zich dus niet langer naar het kantoor te verplaatsen. 

707169N Advertenties Professionels_48H_2013_A4.indd   1 10/31/13   10:19 AM

kmo-insider -   november 2013  47



F
IN

A
N

C
E kmo panel Finance

Jo Viaene: Het is heel belangrijk dat de groei aantrekt. Die zou ei-
genlijk rond de 2% moeten liggen om het vergrijzingsvraagstuk 
opgelost te krijgen. Als de groei blijft wat ze de laatste vier, vijf jaar 
is, dan is dat dramatisch voor ons pensioensysteem. De groei is echt 
wel fundamenteel voor alle sociale systemen.

Johan De Mey: Ik denk dat die groei er niet is. De wereld is veran-
derd.  Hebt u Jeremy Rifkin daar al eens over horen praten? (Rifkin 
is een Amerikaanse econoom en schrijver, voorzitter van de Foun-
dation on Economic Trends en adviseur van de Europese Commis-
sie en het Europees Parlement, red.). We zeggen dat het beter gaat 
worden, maar dat wordt het niet. 

Het beroep van fi nancieel expert is
aanzienlijk veranderd

De kennis waarover een fi nancieel expert vandaag moet 
beschikken is veel uitgebreider geworden dan pakweg 10 jaar 
geleden. Moeten fi nanciële experts vandaag over een bredere 
kennis beschikken dan 10 jaar geleden? Is het beroep van 
fi nancieel expert bij jongeren populair? Vinden de fi nanciële 
instellingen voldoende geschikte medewerkers die in dit beroep 
kunnen stappen? 

Ine Meeussen: De gouden tijden van 2006-2007 zijn voorbij. Mis-
schien gezonder, maar de eisen van bedrijven, raden van bestu-
ren,… zijn gigantisch verstrengd. Cijfers moesten gisteren actueel 
zijn en dat komt allemaal neer op de fi nancieel adviseur/departe-
ment. De boekhouder die graag zijn cijfertjes zonder meer afl evert, 
is voorbij gestreefd. Boekhouders moeten adviserend werken, rui-
mer denken, de business van het bedrijf leren kennen,… en kosten 
moeten transparanter zijn. Iemand die vijftien, twintig jaar op een 
afdeling werkt en dat plots moet gaan doen, dat is om problemen 
vragen.
Deze mensen moeten begeleid worden. Het is een beroep dat jon-
geren aanspreekt, zeker wanneer ze niet in hokjes worden geduwd 
en ze hogere studies gedaan hebben. Een jongere verwacht veel 
meer dan loutere routine. Scholen moeten daar ook in ondersteund 
worden. Vandaag zien we dat de bedrijfswereld en de scholen 
haaks tegenover elkaar staan. Scholen geven ook vaak andere ver-
wachtingen dan het bedrijfsleven kan aanbieden.

In Antwerpen is deze maand een kleuter- en lagere school van 
start gegaan gericht op ondernemerschap. Op twee weken tijd 
waren daarvoor tachtig kinderen ingeschreven.

Eric Jonkers: Ik ben informant voor laatstejaars van de humaniora 
dankzij Rotary. Daar worden telkens zo’n 75 beroepsgroepen voor-
gesteld. Een ervan is bank en verzekeringen. Al jaren beman ik die 
tafel. Het aantal leerlingen met interesse in deze sector zag je de 
voorbije jaren verminderen, behalve dit jaar. Dit jaar waren er, ge-
lukkig maar, voor de eerste keer meer geïnteresseerden. Ik zit ook 
in de jury van de Karel de Grote Hogeschool voor de richting ‘bank 
en verzekeringen’. De leerlingen die afstuderen hebben vooral een 
theoretische kennis en de meesten kunnen zich moeilijk abstracte 
producten als levensverzekeringen voorstellen. 
Misschien is dat wel de reden waarom velen onder hen kiezen om 
hun carrière bij een bank te starten?

Johan De Mey: Daar is veel werk. Degenen die afstuderen hebben 
al op voorhand een job.

Eric Jonkers: Dat klopt. De weinigen die geen job hebben, hebben 
ook een onvoldoende op hun eindwerk.

Is het moeilijk om medewerkers te vinden? Is er interesse voor 
het beroep?

Ine Meeussen: De gegadigden worden onvoldoende begeleid. 
Toen ik uit de humaniora kwam, kregen wij een opleiding in sollici-
teren. Dit was niet zo toen ik hogere studies deed. Zelf ben ik zo’n 
workshop gaan geven in een hogeschool: wat houdt het beroep 
van fi nancieel adviseur van een bank in, wat is het verschil met een 
kleine bank,… Als je een schoolverlater aanneemt, is er vaak een 
mismatch omdat de persoon in kwestie na een jaar ondervindt dat 
het toch niet is wat hij of zij ervan verwacht had.

Eddy Verbrugge: Maar is dat ook niet typisch aan jong zijn? Je pro-
beert iets en na een jaar zie je dat het niet is wat je verwacht had. 
Wij nemen ook schoolverlaters aan en daar is de rotatie wat groter. 
Sommigen slagen er niet in om tot een bepaald niveau te komen. 
Anderen zeggen na een jaar dat het hun ding is. Ofwel zijn ze onge-
duldig, wat ik ook kan aannemen. 

Paul Van Eetvelt: Wij merken dat je creatiever moet zijn in rekru-
tering en het aanboren van rekruteringskanalen, onder andere via 
sociale media. Het is een uitdaging om jongeren te bereiken. 

Ine Meeussen: Net omdat ze weten dat ze gegeerd zijn.

Paul Van Eetvelt: Ja, maar je moet de interesse kunnen opwekken. 
Financiële instellingen hebben een deuk gekregen. Die drempel 
moet je al over, en dan moet je je ook nog attractief te maken naar 
de jongeren toe. Dat kun je al voor een stuk bereiken met je imago. 
ING heeft op dat vlak stevig geïnvesteerd in een jonge, dynamische 
uitstraling. Plus we hebben ook een tikkeltje geluk: onze oranje 
kleur is misschien wel Hollands getint, maar het is een frisse en op-
vallende kleur. De afgelopen jaren hebben we zowel in commerci-
ele als niet-commerciële functies honderden jongeren aangewor-
ven. En dat zal nog blijven duren. Wij hebben een fundamentele 
outfl ow van pensioenen. Ook wij zien soms toch wel belangrijke 
verschillen in opleidingsniveau. Ik ben ook al enkele keren jurylid 
geweest en merk dat in thesissen de fi nanciële plannen vaak inhou-
delijk niet naar behoren zijn met soms grove fundamentele fouten. 
Dit zou er toch echt uit moeten en dat is niet alleen de verantwoor-
delijkheid van de student maar ook van de school die moet toezien 
op kwalitatief onderricht. 

Jo Viaene: Dat is correct. Iedereen zoekt natuurlijk dezelfde mede-
werkers: gemotiveerd, met kennis van zaken, met ambitie,… Het 
gaat om vrij unieke exemplaren. De eisen liggen relatief hoog. 

Eric Jonkers: Bij de zoektocht naar nieuwe profi elen buigen wij ons 
niet zozeer over wat kandidaten precies gestudeerd hebben, maar 
over wie die persoon is, welk karakter hij heeft, in welke mate hij in 
staat is om een en ander bij te leren, of hij in de groep past,… Ook 
gaat de publieke opinie er nog altijd vanuit dat in de fi nanciële sec-
tor heel veel geld wordt verdiend. De sollicitanten vragen dan ook 
een serieuze verloning, die ze in andere sectoren misschien niet 
zouden vragen. Dat maakt allemaal dat het niet zo evident is om 
goede mensen te vinden.

Ine Meeussen: Kmo’s kunnen daar moeilijk tegenop. Financiële ex-
perts weten wat ze kunnen vragen bij de groten en spelen dat uit. 
Doorsnee bedrijven kunnen daar niet in volgen.

Eddy Verbrugge: Of willen daar niet in volgen. Ik wil dat relative-
ren. Het is altijd zo geweest dat multinationals en grootbanken be-
ter betaalden dan andere bedrijven en dat is een keuze die je ook 
als jonge man of vrouw moet maken. Ga je een carrière maken bij 
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je maar zien of je in de groep gaat overleven. Dikwijls hebben wij 
het na twee, drie jaar helemaal niet moeilijk om zulke mensen aan 
te werven, zonder betere loonvoorwaarden te geven. 

Jo Viaene: Er is een verschil tussen pas afgestudeerden en mensen 
die twee, tot drie jaar geleden afgestudeerd zijn. Pas afgestudeer-
den worden eerder aangetrokken tot de grote ondernemingen. Dat 
is normaal. De budgetten zijn ook anders.

Financiële krachten rekruteren  
is niet eenvoudig

Kleinere kmo’s importeren graag iemand vanuit een groot bedrijf 
omdat die een vorm van kennis meebrengt die bij hen zelden 
aanwezig is. 

Jo Viaene: Ik stel toch vast dat, zelfs als wij iemand binnenkrijgen 
van een Big 4, wij een traject naar onze business moeten opstar-
ten waar maanden werk aan is. Die mensen hebben iets ervaren, 
wat hen uiteindelijk niet bevallen is, en willen nu zelf hun ambities 
waarmaken bij een groeiende middelgrote onderneming. 

Jan De Punt: Ik kan u alleen maar bijtreden. Wij gaan niet op zoek 
naar schoolverlaters, maar richten ons meer tot mensen die al een 
bepaalde ervaring hebben, meestal uit de (private) banking sec-
tor, e.d. Ook daar merken we dat als mensen bij ons starten, en we 
zouden die gewoon hun ding laten doen, ze zouden verdwalen. Ze 
komen uit een vrij beschermde omgeving en er worden bij ons ab-
soluut zaken verwacht zoals o.a. zin voor initiatief, doorzettingsver-
mogen, totale begeleiding van de klant.  De begeleiding van deze 
medewerkers moet dus zeker adequaat gebeuren. Met selectie- en 
rekruteringsbureaus hebben wij slechte ervaringen. Op welke ma-
nier de mensen gescreend worden, weet ik niet, maar men stelt 
mensen voor die aan een bepaald profiel zouden moeten voldoen, 
maar dat in praktijk volledig niet doen.

Ine Meeussen: Dat moet ik beamen, maar het kaf moet wel van het 
koren gescheiden worden. 

Met dat verschil dat een selectiebureau vele profielen nodig 
heeft, terwijl u zich met Ufinity uitsluitend op financiële 
profielen concentreert. Dat zou een voorsprong moeten geven.

Ine Meeussen: Daarom hebben wij ook gekozen om de focus te 
leggen op één type profiel omdat je je daarin kunt verdiepen en 
kunt werken met een ploeg die het financiële verhaal begrijpt. Wij 
weten intern wat er verwacht wordt van een accountant. Ook zien 
wij de mensen die wij aan u voorstellen persoonlijk. Mensen zien, 
analyseren, screenen is onze job en dat wordt in onze sector vaak 
minder gedaan. Men werkt steeds meer alleen op de CV. 

Filip Lacquet: Voor veel kmo’s is een goede financieel expert een 
soort knelpuntberoep geworden, omdat banken meer en meer vra-
gen om een goed financieel plan te maken. Ook cashmanagement 
is in de voorbije crisisjaren belangrijker geworden, daar waar het 
voordien soms stiefmoederlijk behandeld werd. Vroeger gooiden 
sommige kleine bedrijven hun facturen bij wijze van spreken 1 keer 
per kwartaal binnen bij de boekhouder, en was de rapportering be-
perkt tot wat wettelijk diende te worden opgemaakt. Dit kan een 
kmo zich nu steeds minder permitteren. Er is daarom vandaag meer 
nood aan goede financiële managers bij kmo’s. En daar is een tekort 
aan.

Eddy Verbrugge: Er is een verschil tussen een boekhouder en een 
financieel manager of controller. Men is gewend om een boekhou-
der te betalen, maar dat is geen financieel manager. De lonen lig-
gen anders. Veel kmo’s vinden dat te duur en willen dat er niet aan 
geven. Daar zou een mentaliteitswijziging moeten komen.

Het eigen vermogen moet  
beschermd worden

Financiering is een belangrijk middel om de start of de groei 
van bedrijven te vergemakkelijken. Even belangrijk is de 
bescherming van het vermogen zowel voor de bedrijfsleider 
als voor het bedrijf. Hebben de panelleden het gevoel dat 
kmo’s hiermee voldoende bezig zijn? Dat zij het belang hiervan 
voldoende onderschrijven? Waaraan moeten zij denken? Hoe 
beschermen bedrijven best hun vermogen om uiteindelijk de 
continuïteit van het bedrijf te verzekeren? 

Eddy Verbrugge: België is geen adviseursland. De Belgische on-
dernemer is enorm goed in zijn corebusiness, maar het financiële 
aspect wordt behartigd door de boekhouder. Met wat geluk heeft 
die na drie maanden zijn cijfers, ietwat cynisch gesteld, maar toch. 
Dit zou anders moeten, en zeker na een overname met een stuk 
cashflow-problematiek. Sommige bedrijven hebben inderdaad 
geen fulltime financieel manager. Wij vullen dit in voor een stuk 
door het strikt opvolgen van bedrijven in zaken, waar een boek-
houder dikwijls niet aan toe komt: budgettering, cashflowplanning, 
investeringsanalyses, het ondersteunen van de ondernemer in zijn 
financiële visie naar de toekomst. Er zal verder moeten geprofes-
sionaliseerd worden. 

Er is een Chinese wijsheid die stelt dat je niet ziek bent de dag 
dat je pijn voelt. Je bent al veel langer ziek. Welke tips kunnen 
we bedrijven geven om op tijd mogelijke financiële problemen te 
detecteren en voor te zijn?

Paul Van Eetvelt: Bedrijven moeten transparant en open zijn naar 
hun bankier. Als ze voelen dat er problemen aankomen moet men 
dat van bij het begin signaleren en er niet mee wachten tot het wa-
ter aan de lippen staat. Bij laattijdig ingrijpen is er immers dikwijls 
veel minder draagkracht nog binnen de bank om nog tot een  op-
lossing te komen. 

Johan De Mey: Meer professionele begeleiding. In dat opzicht is 
Nederland een echt adviseursland. Hier wil men niet betalen voor 
kwaliteit. Daarnaast is het nodig om een échte financiële planning 
voor te leggen, een echte cashflow te maken, waarvoor je cijfers op 
balansniveau nodig hebt. Naar de banken toe zou ik graag meer 
communicatie zien tussen de bedrijven en de banken over hun 
bankrating (Basel 2-rating), van beide kanten, dit om de inhoud te 
verbeteren. 

Eddy Verbrugge: Er zijn nog teveel misvattingen. Een klassieke on-
dernemer neemt zijn nettowinst voor belasting, telt er zijn belastin-
gen bij en dat is dan de cashflow… Hoeveel bedrijven zijn er niet 
die zeggen ‘ik maak winst, ik zit goed’, en niet in de gaten hebben 
dat ze zich met hun werkkapitaal hopeloos vastrijden.

Johan De Mey: Het gaat niet om cashflow, het gaat om free cash-
flow, geldstromen in het Nederlands. 

Dirk De Beule: Voor mij is een mentaliteitswijziging heel belangrijk. 
Een kleine kmo moet dat inzien. De meeste mensen stellen daar 
geen tijd voor te hebben. Een financieel probleem wordt voor zich 
uitgeschoven en voor ze het weten zitten ze in de WCO. 

Het businessplan moet getoetst worden  
aan de realiteit

Uit de statistieken blijkt bovendien dat 75% van de bedrijven 
die gebruik maken van de mogelijkheid om in WCO te gaan, 
nadien toch failliet gaat. Dat is één van de redenen waarom deze 
wettelijke mogelijkheid herzien en verstrengd werd. Er werden 
ook te veel misbruiken vastgesteld. Hoe zien de panelleden dit?
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Dirk De Beule: Is mentaliteitswijziging dan een taak van de over-
heid?

Eric Jonkers: Buiten de boekhouder is de bank het best op de 
hoogte van de fi nanciële situatie van de vennootschap. Banken 
zouden zich populair kunnen maken en zelfs een bijkomende bron 
van inkomsten kunnen creëren door een paar keer per jaar rond de 
tafel te gaan zitten om te zien of een bedrijf goed bezig bent als een 
soort consultant. 

Johan De Mey: Op het niveau van de banken is industriekennis 
nodig. 

Eddy Verbrugge: Het businessplan moet getoetst worden aan de 
realiteit. 

Jo Viaene: Er is een groot verschil tussen ondernemen en mana-
gen. Er zijn goede gespecialiseerde ondernemers, maar of ze goe-
de managers zijn? Een ondernemer moet zijn management team 
uitbouwen met fi nanciële mensen. Als hij ze niet heeft, kan hij ze 
misschien tijdelijk inhuren. Daarnaast is er teveel vertrouwen in ex-
terne accountants, die als een soort messias worden aanzien, die 
alles moeten gezien hebben, in alles gespecialiseerd zijn. De rol van 
de accountant mag niet overschat worden. Er moeten adviseurs bij-
komen. Misschien dat de overheid dit kan stimuleren.

Is het verkopen of het aankopen van een bedrijf de voorbije jaren 
gemakkelijker geworden of moeilijker? En om welke redenen? 

Eddy Verbrugge: Het is minder vanzelfsprekend dat zoon of 
dochter het bedrijf overneemt. Anderzijds zie je veel kandidaat-
ondernemers, die graag een bedrijf zouden willen kopen, die vaak 
uit een multinationale omgeving komen, zien dat de veilige haven 
niet meer veilig is en het zelf willen gaan doen. Er is ook waanzin-
nig veel cash. Omgekeerd waren er de voorbije jaren veel minder 
bedrijven op de markt. In 2006-2007, wanneer een bedrijf tien mil-
joen waard was, bedroeg de rente vijf of zes procent en kreeg de 
verkoper dus 500.000 tot 600.000 euro per jaar op zijn kapitaal, en 
dat was genoeg. Tegenwoordig is dat bedrijf zeven tot acht miljoen 
euro waard, en moet je met twee procent voort… Dat maakt dat 
veel verkopen vooruit geschoven zijn. 

Ik heb het gevoel dat veel eigenaars de verkoop van hun bedrijf 
beschouwen als een aanvullend pensioen. 

Eddy Verbrugge: Dat is ook zo. Dat is vaak hun vermogen. Veel 
van die ondernemers hebben schitterende bedrijven, maar heb-
ben privé niet veel opzij staan. Dat bedrijf moet ten gelde gemaakt 
worden. De voorbije jaren hebben we ook veel leverage buy-outs 
gedaan: verkopen en herinvesteren en zorgen voor een fade out. 
Daar zijn ondernemers nog te weinig mee bezig.

Is dat een onderwerp dat ook op de bank leeft, verkopen en 
aankopen van bedrijven, de klanten daarbij bijstaan? Wordt een 
bank daarvoor geraadpleegd?

Paul Van Eetvelt: Dat is logisch. Wij staan in contact met tal van 
ondernemers. Wij hebben ook een soort databank en wanneer er 
bepaalde interesses zijn naargelang de sector komt er een knipper-
licht. Met ING kijken wij vooral naar M&A-dossiers boven de tien 
miljoen. Dat is een verschil met vroeger. Onder die grens werken 
wij met partners. 

Wees zo open mogelijk in de communicatie
Welke tips kunnen wij onze lezers nog meegeven? 
Jan De Punt: Ondernemingen moeten zich omringen met de juiste 
partners en ze moeten kritisch blijven ten opzichte van die partners.

Eric Jonkers: Het is nodig om goede fi nanciële mensen in huis te 
hebben. De periode is gedaan waarin men gemakkelijk krediet kon 
krijgen en dat men dingen kon doen die niet op balansen- en resul-
tatenrekeningen terecht kwamen. Ik zou een oproep willen lance-
ren om ervoor te zorgen dat er voldoende jongeren gemotiveerd 
worden om een fi nanciële functie te gaan uitoefenen binnen een 
bedrijf om zo hun dossiers beter te kunnen verdedigen bij de ban-
ken. 

Paul Van Eetvelt: Probeer zo open mogelijk naar uw bankier te zijn 
en hem tijdig te informeren over problemen. Denk voor fi nanciering 
ook niet alleen aan banken, maar ook aan andere fi nancieringsvor-
men, zoals de fi nancieringsvormen van PMV, Ban-Vlaanderen enz.

Johan De Mey: Ik pleit voor meer professionalisme.

Dirk De Beule: De opleidingen moeten beter. Er moet een mentali-
teitswijziging komen bij de kmo’s en we moeten ons afvragen of de 
crisis voorbij is of niet.

Jo Viaene: Maak een totaalplan en evalueer en optimaliseer waar 
het kan en mag. Herbekijk het plan om de 5 jaar.

Eddy Verbrugge: Je moet je bewust zijn dat je je moet laten bij-
staan door specialisten. 

Filip Lacquet: Naast bankfi nanciering zijn er alternatieve vormen 
van fi nanciering. Maar die behelzen ook een meer professionele 
aanpak.

Robert Wastyn: Vanuit fi nancieel oogpunt is de materie zo com-
plex dat zelfs fi nanciële experten niet alles onder de knie hebben. 
Doe daarom een beroep op een team. Dat is belangrijk voor een 
ondernemer. Maar dat kost geld. Professionalisering, ik hoor het 
graag zeggen, maar je moet de balans vinden tussen wat je kan 
betalen als bedrijf en wat je nodig hebt. Ik heb ondervonden dat de 
bank alleen niet de enige oplossing is. Een bank is ook beperkt in 
zijn mogelijkheden de laatste tijd. Alternatieve vormen van fi nan-
ciering, zoals crowdfunding, daar zijn we sterk mee bezig, maar er is 
weinig informatie over. 

Ine Meeussen: Wij ervaren nog een grote gap bij 50-plussers. 

Is dat een gebrek aan interesse vanwege de bedrijven of zijn de 
50-plussers niet voldoende mee geëvolueerd met de tijd?

Ine Meeussen: Alle twee. Wij merken dat de overheid wel inspan-
ningen gedaan heeft om het aantrekkelijker te maken om 50-plus-
sers in dienst te nemen, maar de boodschap is nog niet volledig 
toegekomen. Er zijn 50-plussers die absoluut mee zijn, maar zij stui-
ten tegen de perceptie van de werkgever. Er is dus een grote kloof. 
Bedrijven steken ook veel tijd in opleiding van 50-plussers.

Interview: Freddy Michiels
Verslag: Nicole Verstrepen
Foto’s: Wilfried Deferme
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