Best Finance Team of the Year 2018: de finance-functie is het fundament voor iedere organisatie
Farmabedrijf UCB, het Brussels Philharmonic, Upgrade Estate (UPKot) en EASI zijn bekroond tot Best Finance
Team of the Year 2018. In aanwezigheid van ruim 900 finance-professionals kregen zij de prijs uit handen van
Tom Bamelis, CFO van Ackermans & Van Haaren en juryvoorzitter. De jury van twintig academici en CFO’s uit
diverse bedrijven prijst met deze awards de boost die de winnende finance-departementen aan het
ondernemerschap wisten te geven.
Deze prestigieuze awards werden al voor de 16de keer uitgereikt aan teams die het ondernemerschap in hun
bedrijf op verschillende vlakken een boost konden geven. De jury beseft dat de lat om een Best Finance Team
of the Year award te behalen de voorbije jaren steeds hoger is gelegd. En toch worden ze ieder jaar opnieuw
aangenaam verrast door de kwaliteit van de projecten, maar net zo goed door de gedrevenheid en fierheid van
de medewerkers in finance,… Ook dit jaar werden dertien cases bestudeerd en geanalyseerd: Actief Interim,
Agoria, BNP Paribas Fortis, Brussels Philharmonic, Dekra, Easi, P2P Hub Randstad voor Janssen Pharmaceutica,
Recticel, Showpad, UCB, Upgrade Estate, VIB en Victaulic.
Brussels Philharmonic wint de speciale prijs van de jury
De speciale prijs van de jury gaat naar het finance-team van Brussels Philharmonic. Dat team is actief in de
culturele sector waar winst maken niet de eerste of zelfs helemaal geen doelstelling is. En toch was de jury
onder de indruk hoe net in zo’n organisatie finance, gekoppeld aan een flinke dosis ondernemerschap, het
verschil heeft weten te maken. Finance heeft er immers door creatieve en innovatieve financieringsoplossingen
voor gezorgd dat dit bedrijf niet alleen nieuwe werkingsmiddelen heeft kunnen aantrekken, maar ook zijn
financieringsbronnen heeft kunnen diversifiëren. Daardoor zijn er nu meer middelen beschikbaar om naar
topkwaliteit te streven in zijn ‘core business’, en om een visie op lange termijn te kunnen realiseren. Bovendien
wist het Brussels Philharmonic een model uit te bouwen dat tot voorbeeld dient voor sectorgenoten.
EASI ontvangt de Finance Square prijs voor zijn rol als businesspartner
De Finance Square-award gaat traditioneel naar een team dat heel sterk de fameuze rol van businesspartner
opneemt. Dit jaar gaat de prijs naar het team van EASI. In dit bedrijf gaat het zelfs nog een stap verder en
speelt het finance-team een echte sleutelrol bij het omzetten en uitdragen van de kernwaarden van de
onderneming: vrijheid, transparantie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap. De jury was onder de indruk
van de focus op efficiëntie en effectiviteit van dit finance-team, van hun kostenbewustzijn en van hun
gedrevenheid om iedereen in de onderneming bewust te maken van zijn of haar persoonlijke impact op de
P&L, zonder de kernwaarden en het ondernemerschap uit het oog te verliezen.
Best Finance Team of the Year 2018 in de categorie ‘kleine en middelgrote ondernemingen’ is Upgrade Estate
In de categorie Best Finance Team of the Year – SME is de keuze dit jaar gevallen op het finance-team van het
nog vrij jonge bedrijf Upgrade Estate. Dat bedrijf heeft in zijn activiteit een eigen concept ontwikkeld en heeft
de ambitie om alle verschillende stappen in zijn productieproces op een moderne manier aan te pakken, zodat
die passen in dat concept. De finance-functie moet mee in dat concept en is dus actief betrokken bij elke fase

in het leven van dit bedrijf, te beginnen bij het bestuderen van een project en het opzetten van een aangepaste
juridische structuur, over het opvolgen van het bouwen en realiseren van dergelijk project tot het beheer ervan
eens het product is opgeleverd. Om al die projecten te kunnen realiseren is er natuurlijk wel geld nodig, veel
geld. Dat geld wordt opgehaald bij particuliere investeerders en het finance-team moet nadien ook instaan
voor de financiële communicatie naar die investeerders. Niet alleen het brede takenpakket, maar ook de
enthousiaste ambiance die in het bedrijf heerst, konden de jury bekoren.
Best Finance Team of the Year in de categorie ‘grote ondernemingen’: UCB
Of robots de finance-functie gaan overnemen? De organisator van deze award, CFO Magazine, heeft de CFO
community al eens gekieteld met deze vraag. Wel, het bedrijf dat met de award voor het Best Finance Team of
the Year – Large Enterprises wordt gehuldigd, UCB, levert hierop een duidelijk antwoord! Het antwoord is
‘nee’. Integendeel, hoe meer inzet van IT, robotics, … hoe belangrijker de kwaliteit van mensen wordt. Dit team
heeft dat goed begrepen. Het heeft de afgelopen jaren een sterke transformatie gerealiseerd waarbij de
mogelijkheden van robotics en artificiële intelligentie in de huidige stand van mogelijkheden concreet wordt
benut, zowel in het dagdagelijkse finance-werk als in de forecasting. Dit maakt dat het finance-team heel
concreet en meetbaar haar rol van businesspartner kan invullen. Deze ontwikkeling belicht maar één aspect
van een voor de rest zeer compleet en succesvol finance-team. UCB’s finance-team 3.0 is een voorbeeld voor
ieder lid van de finance-community.
Best Finance Team of the Year is een organisatie van Financial Media, uitgever van CFO Magazine, in
samenwerking met Belfius. De awards worden uitgereikt aan finance-departementen die door hun focus op
efficiëntie, effectiviteit en innovatie het management van het bedrijf betere inzichten en ondersteuning geven
in het nemen van strategische beslissingen.

Meer informatie:
Financial Media: Peter De Roeck – peter@fm.be / 0498 16 02 45
Belfius : press@belfius.be / 02 222 02 57

Over Financial Media
Financial Media is een kennisbedrijf ten dienste van de CFO en zijn team. Onder de merknaam ”CFO” ligt de focus op
kennisverspreiding via diverse mediakanalen. Financial Media is uitgever van CFO Magazine, het leidende vakblad voor
finance-professionals. Maar ook talloze seminars, events en opleidingen maken deel uit van het aanbod. Uniek zijn ook de
maandelijkse benchmarkrapporten van Financial Media.
Onder de merknaam Finance Square worden activiteiten door en voor CFO’s georganiseerd. Hier wordt vooral gebouwd aan
een netwerk van peers, en de activiteiten ondersteunen deze doelstelling. Meest bekend is de club van Finance Square, maar
ook een connectieapp en andere services, zoals mentorship, krijgen vorm onder dit merk.
Onder de merknaam HPO worden alle diensten in verband met de HPO- en HPFF-diagnose aangeboden. Bedrijven worden
zeer grondig geanalyseerd op hun ‘HPO-gehalte’ en gericht gebenchmarkt. Met het HPFF-aanbod wordt specifiek
ingezoomd op de behoefte van de finance-functie aan begeleiding, om een high-performanceafdeling te worden.

