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AWARDUITREIKING	  BEST	  FINANCE	  TEAM	  OF	  THE	  YEAR	  2016:	  DE	  WINNAARS	  ZIJN	  BEKEND	  
	  
VPK	  Packaging	  en	  de	  Vrije	  Universiteit	  Brussel	  
hebben	  de	  veertiende	  award	  voor	  Best	  Finance	  
Team	  of	  the	  Year	  gewonnen.	  Het	  financieel	  team	  
van	  VPK	  Packaging	  werd	  in	  de	  categorie	  grote	  
ondernemingen	  door	  een	  jury	  van	  CFO’s	  en	  
onafhankelijke	  financieel	  experten	  verkozen	  
vanwege	  hun	  sterke	  financiële	  filosofie	  en	  de	  
promotie	  van	  entrepreneurship	  en	  ownership	  onder	  de	  medewerkers.	  Het	  team	  van	  VUB	  
won	  in	  de	  categorie	  KMO/social	  profit	  omdat	  het	  team	  in	  een	  universitaire	  context	  concrete	  
financieringsoplossingen	  kon	  aanbieden.	  De	  jury	  beloonde	  ook	  drie	  bedrijven	  voor	  een	  best	  
practice	  in	  financieel	  management.	  Spooronderneming	  Thalys	  International	  kreeg	  de	  prijs	  
voor	  Best	  Practice	  focus	  Controlling.	  Chemiereus	  Solvay	  en	  Brussels	  Airport	  Company	  kregen	  
prijzen	  voor	  respectievelijk	  treasury	  en	  riskmanagement.	  De	  publieksprijs	  voor	  business	  
partnership	  ging	  ten	  slotte	  naar	  Brussels	  Airlines.	  
	  
Niet	  minder	  dan	  18	  teams	  uit	  de	  financieel	  departementen	  van	  diverse	  nationale	  en	  
internationale	  ondernemingen	  en	  instellingen	  hebben	  deelgenomen	  aan	  de	  Award	  voor	  Best	  
Finance	  Team	  of	  the	  Year:	  Telenet,	  Incofin,	  VPK,	  Nu	  Skin,	  Kinepolis,	  Borealis,	  Chirec,	  Celyad,	  
Vandevelde,	  Franki	  Foundations,	  Proximus,	  Group	  Van	  Moer	  Logistics,	  Vrije	  Universiteit	  
Brussel,	  Honeywell,	  Brussels	  Airlines,	  Thalys,	  Brussels	  Airport	  en	  Solvay.	  
	  Een	  professionele	  jury	  van	  CFO’s	  en	  onafhankelijke	  financieel	  experten	  bekronen	  de	  
inspanningen	  en	  verwezenlijkingen	  van	  een	  CFO	  en	  zijn	  financiële	  medewerkers	  en	  dat	  in	  
diverse	  categorieën.	  Dit	  jaar	  werden	  6	  teams	  in	  de	  bloemetjes	  gezet.	  
	  
Best	  Practice	  in	  Controlling:	  THALYS	  
De	  jury	  koos	  als	  Best	  Practice	  in	  Controlling	  de	  verwezenlijkingen	  van	  een	  klein	  en	  relatief	  
jong	  team	  dat	  een	  unieke	  tool	  voor	  kostenbeheersing	  wist	  te	  ontwikkelen,	  en	  dat	  in	  de	  
context	  van	  een	  onderneming	  die	  pas	  sinds	  2015	  op	  eigen	  benen	  staat.	  Thalys	  International	  
is	  sinds	  2015	  op	  weg	  om	  een	  volwaardige,	  verzelfstandigde	  spoorwegonderneming	  te	  
worden.	  Om	  de	  kosten	  per	  treinstel	  te	  kunnen	  berekenen,	  en	  het	  totaalplaatje	  te	  beheersen,	  
wist	  de	  afdeling	  controlling	  een	  eigen	  tool	  te	  ontwikkelen.	  	  
	  
Best	  Practice	  in	  Treasury:	  SOLVAY	  
De	  leden	  van	  Finance	  Square	  en	  de	  leden	  van	  ATEB,	  de	  vakvereniging	  van	  treasurers,	  konden	  
een	  state	  of	  the	  art	  in-‐house	  bank	  als	  Best	  Practice	  in	  Treasury	  het	  meest	  waarderen.	  



Hoewel	  de	  interne	  house	  bank	  van	  Solvay	  al	  ettelijke	  jaren	  bestaat,	  wist	  het	  team	  de	  jury	  te	  
overtuigen	  van	  de	  efficiëntie	  waarmee	  de	  in-‐house	  bank	  beheerd	  en	  verder	  ontwikkeld	  
werd.	  De	  interne	  bank	  laat	  de	  onderneming	  toe	  om	  transactiekosten	  en	  –risico’s	  sterk	  te	  
reduceren	  doordat	  operaties	  op	  de	  markten	  tot	  een	  minimum	  worden	  herleid.	  Bijkomend	  
levert	  dit	  Solvay	  heel	  wat	  onderhandelingsmarge	  op	  op	  de	  financiële	  markten.	  	  
	  
Best	  Practice	  in	  Riskmanagement:	  BRUSSELS	  AIRPORT	  
Wat	  op	  zich	  een	  simpele	  herziening	  van	  de	  verzekeringsportefeuille	  van	  een	  middelgrote	  
onderneming	  lijkt,	  werd	  door	  de	  jury	  in	  de	  bloemetjes	  gezet	  met	  een	  Best	  Practice	  in	  Risk	  
Management	  vanwege	  niet	  alleen	  de	  duidelijke	  kostenbesparing	  (tot	  wel	  34%)	  die	  het	  
opleverde,	  maar	  ook	  de	  algemene	  bewustwording	  van	  risico’s	  in	  een	  groeiende	  
onderneming.	  Het	  finance	  team	  achter	  dit	  project	  is	  er	  bovendien	  van	  overtuigd	  een	  model	  
neergezet	  te	  hebben	  dat	  in	  heel	  wat	  andere	  ondernemingen	  eveneens	  van	  toepassing	  kan	  
zijn.	  De	  prijs	  voor	  Best	  Practice	  in	  Risk	  Management	  gaat	  dit	  jaar	  naar	  Brussels	  Airport	  
Company.	  De	  verkiezing	  vond	  plaats	  via	  een	  internetstemming	  onder	  leden	  van	  Finance	  
Square	  en	  de	  leden	  van	  BELRIM,	  de	  vakorganisatie	  van	  riskmanagers.	  	  
	  
Finance	  Square	  Award:	  BRUSSELS	  AIRLINES	  
De	  eerste	  prijs	  van	  Finance	  Square,	  die	  toegekend	  wordt	  op	  basis	  van	  een	  internet-‐stemming	  
van	  alle	  leden	  van	  Finance	  Square,	  komt	  dit	  jaar	  toe	  aan	  het	  financieel	  team	  van	  een	  bedrijf	  
dat	  eigenlijk	  in	  zeer	  moeilijke	  omstandigheden	  van	  start	  is	  gegaan,	  maar	  dat	  vooral	  de	  
laatste	  3	  jaar	  flink	  gewijzigd.	  Ik	  herinner	  mij	  van	  de	  presentatie	  de	  grote	  complexiteit	  van	  de	  
omgeving	  waarin	  zij	  opereren	  en	  de	  grote	  volatiliteit	  van	  een	  aantal	  externe	  parameters	  
waarmee	  zij	  rekening	  moeten	  houden.	  In	  die	  uitdagende	  omgeving	  heeft	  het	  finance	  team	  
haar	  interne	  processen	  gestroomlijnd,	  waardoor	  het	  erin	  slaagt	  om	  heel	  snel	  inzicht	  te	  
verschaffen	  in	  de	  resultaten,	  maar	  ook	  nieuwe	  voorstellen	  kan	  challengen	  op	  hun	  
haalbaarheid	  en	  op	  die	  manier	  een	  belangrijke	  bijdrage	  levert	  tot	  het	  herstel	  van	  de	  
financiële	  resultaten	  van	  Brussels	  Airlines	  
	  
Best	  Finance	  Team	  SME	  &	  Social	  Profit:	  VUB	  
De	  prijs	  voor	  Best	  Finance	  team	  voor	  kleine	  en	  middelgrote	  ondernemingen	  gaat	  dit	  jaar	  
naar	  een	  financieel	  team	  dat	  de	  afgelopen	  jaren	  in	  verschillende	  stappen	  een	  heel	  
professionaliseringstraject	  	  heeft	  doorlopen,	  gericht	  zowel	  op	  rapportering	  en	  dan	  meer	  
bepaald	  het	  toewijzen	  van	  de	  juiste	  kostprijzen	  aan	  de	  verschillende	  activiteiten	  van	  deze	  
organisatie,	  maar	  met	  eveneens	  een	  belangrijk	  luik	  inzake	  thesauriebeheer	  en	  funding,	  met	  
als	  misschien	  meest	  bekende	  realisatie	  de	  uitgifte	  van	  een	  op	  Euronext	  genoteerde	  
obligatielening.	  Deze	  prijs	  gaat	  dit	  jaar	  naar	  het	  financieel	  departement	  van	  de	  VUB.	  
	  
Best	  Finance	  Team	  Large	  companies:	  VPK	  PACKAGING	  GROUP	  
De	  jury	  heeft	  beslist	  om	  de	  prijs	  van	  Best	  Finance	  team	  in	  de	  categorie	  grote	  ondernemingen	  
dit	  jaar	  toe	  te	  kennen	  aan	  een	  enthousiast	  en	  een	  erg	  compleet	  financieel	  team.	  Dat	  team	  
bestaat	  in	  totaal	  uit	  een	  70-‐tal	  mensen,	  die	  zijn	  	  verspreid	  over	  de	  verschillende	  vestigingen	  
van	  deze	  industriële	  groep	  die	  stevig	  verankerd	  in	  België.	  Naast	  het	  voorbeeldige	  trackrecord	  
van	  de	  afgelopen	  jaren,	  was	  de	  jury	  in	  het	  bijzonder	  gecharmeerd	  door	  een	  aantal	  concrete	  
realisaties	  van	  het	  finance	  team	  als	  business	  partner	  binnen	  het	  bedrijf,	  gaande	  van	  het	  
opzetten	  van	  een	  systeem	  om	  transportkosten	  te	  controleren	  en	  te	  beheersen,	  over	  het	  
uitwerken	  van	  een	  model	  dat	  het	  onderhoud	  in	  het	  bedrijf	  optimaliseert	  tot	  een	  state	  of	  the	  



art	  activity	  based	  costing-‐systeem.	  De	  Best	  Finance	  Team	  award	  gaat	  dit	  jaar	  naar	  het	  
financieel	  team	  van	  VPK	  Packaging	  Group.	  
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OVER	  BEST	  FINANCE	  TEAM	  OF	  THE	  YEAR	  
De	  award	  voor	  Best	  Finance	  Team	  of	  the	  Year	  wordt	  al	  sinds	  2002	  uitgereikt.	  Vorig	  jaar	  wonnen	  Barco	  
(grote	  ondernemingen),	  Parkwind	  (KMO),	  Ontex	  (best	  practice	  in	  financiering)	  en	  Alcadis	  (best	  
practice	  in	  werkkapitaalbeheer).	  De	  jury	  van	  Best	  Finance	  Team	  of	  the	  Year	  bestaat	  uit	  16	  CFO’s	  en	  
financieel	  experten	  en	  wordt	  voorgezeten	  door	  Tom	  Bamelis,	  CFO	  van	  de	  industriële	  
investeringsmaatschappij	  Ackermans	  &	  van	  Haaren.	  Tom	  Bamelis	  is	  tevens	  voorzitter	  van	  Finance	  
Square.	  Finance	  Square	  en	  Best	  Finance	  Team	  of	  the	  Year	  zijn	  twee	  organisaties	  van	  CFO	  Magazine,	  al	  
18	  jaar	  het	  vakblad	  voor	  de	  CFO	  en	  zijn	  finance	  professionals.	  	  
	  
OVER	  FINANCIAL	  MEDIA	  
Financial	  Media	  is	  een	  onafhankelijke,	  multimediale	  uitgever	  van	  kennis	  en	  knowhow	  voor	  de	  
financiële	  directie.	  Onze	  organisatie	  is	  sterk	  ingebed	  in	  de	  financiële	  departementen	  van	  de	  grote	  en	  
middelgrote	  bedrijven	  en	  de	  grotere	  social	  profit	  organisaties.	  
Met	  onze	  publicatie	  CFO	  Magazine	  bereiken	  we	  niet	  alleen	  de	  CFO	  van	  deze	  ondernemingen,	  maar	  
ook	  diens	  belangrijkste	  medewerkers	  zoals	  controllers,	  treasurers,	  accountants,	  creditmanagers,	  
enz...	  
Naast	  CFO	  Magazine	  zet	  Financial	  Media	  sterk	  in	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  haar	  digitale	  media:	  tablet,	  
e-‐zines	  en	  website.	  Tenslotte	  zijn	  de	  verschillende	  seminaries,	  opleidingen	  en	  de	  netwerken,	  inclusief	  
het	  gesloten	  netwerk	  Finance	  Square,	  belangrijke	  speerpunten	  van	  Financial	  Media.	  De	  meest	  
gekende	  events	  zijn	  de	  jaarlijkse	  CFO	  Top	  en	  de	  awarduitreiking	  Best	  Finance	  Team	  of	  the	  Year.	  
	  


