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Data News Awards for Excellence   2015

L
ight me up’ was de slogan voor dit jaar. Niet toevallig, want
2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het ‘Inter-
national Year of Light and Light-Based Technologies’ ; een
gelegenheid die we wel moesten aangrijpen. Met het initia-

tief wil de VN burgers doen beseffen dat lichttechnologie een gro-
te invloed heeft op hun alledaags leven én op de maatschappij.
Met de Data News Awards zetten wij 12 ondernemingen in de
schijnwerpers die het afgelopen jaar een sterke impact hadden op
het ict-ecosysteem en die het verdienen om in de spotlights te
staan. Het gaat om ondernemingen die zich onderscheiden heb-
ben op het vlak van customer support, innovatie, impact op de
markt, reputatie en lokale verankering binnen het bedrijfsseg-
ment. Jullie, beste lezers, stemden via de website op jullie favorie-
te ondernemingen en brachten de lijst terug tot een top-3 in elke
categorie, waarna een professionele jury de uiteindelijke winnaar
bepaalde. De 13de award, de ICT Personality of the Year, wordt tra-
ditioneel door de redactie toegekend. 
Meer info op : www.datanews.be/awards

Met voor het eerst meer dan 1.000
gasten was het gala van de Data

News Awards for Excellence
opnieuw hét hoogtepunt van het

jaar voor de Belgische ict-wereld.
Een jaar dat trouwens in het teken

van het licht staat. 
Kristof Van der Stadt

‘
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AND THE 
WINNER IS... 
ICT PERSONALITY 

OF THE YEAR
Jurgen Ingels

CUSTOMER SATISFACTION 

Cegeka

Runners-up: Dimension Data, 

RealDolmen

CLOUD SERVICES

Microsoft

Runners-up: Dropbox, Google

BIG DATA 

IBM

Runners-up: EMC, SAP 

MOBILE INNOVATOR 

Apple

Runners-up: Google, Microsoft

ENTERPRISE COLLABORATION SOLUTION 

Microsoft

Runners-up: Google, LinkedIn

HR SOLUTION 

SD Worx

Runners-up: Acerta, Harvey Nash 

OUTSOURCING SERVICES 

Tata Consultancy Services

Runners-up: Cegeka, Dimension Data 

TELECOM SERVICES 

Proximus

Runners-up: Mobistar, Telenet

BELGIAN COMPANY 

Delaware Consulting

Runners-up: Cegeka, RealDolmen

START-UP 

Sunrise

Runners-up: Doccle, MyShopi

STORAGE SOLUTION 

EMC

Runners-up: HP, Microsoft

SECURITY SOLUTION 

Cisco

Runners-up: Microsoft, Symantec

JURY WERPT EEN LICHT OP DE GENOMINEERDEN

De jury bestaat uit de CIO of the Year, voorzitters van gebruikers-
groepen en prominente figuren uit de Belgische ict-biotoop. Op 20
april vond in het Brussels Media Center de jurybijeenkomst plaats,
zoals steeds met de nodige controverse; lang niet ieder jurylid is het
eens met de top-3 zoals die naar voor komt uit de voting... Dit jaar
hebben we trouwens een nieuwe voorzitter : Peter Hinssen geeft de
fakkel door aan Stijn Viaene.

De juryleden zijn: Stijn Viaene (juryvoorzitter, Vlerick), Bart Becks
(voorzitter iMinds), Kristof Van der Stadt (hoofdredacteur Data
News), Baudouin Corluy (general manager Agoria ICT), Jan Deprest
(voorzitter Fedict), Jan De Schepper (voorzitter ADM), Sabine Everaet
(voorzitter CIOnet, was verhinderd), Peter Hinssen (ceo Across
Technology), Danielle Jacobs (voorzitter Beltug), Tony Mary (TM
Consulting), Jacques Vandenbulcke (voorzitter SAI, niet aanwezig),
Freddy Van den Wyngaert (voorzitter CIO Forum), Benoît Hucq
(voorzitter AWT), Frank Robben (gm Kruispuntbank), Erik Cuypers
(voorzitter MIT Club), Daniel Van den Hove (voorzitter CIO-Club,
verhinderd), Veerle Lozie (CIO of the Year 2014) en Marc Senterre
(voorzitter DSIF). 

De ICT Personality of the Year is verkozen uit een longlist van
sterkmakers in de Belgische ict-omgeving. Het moet een Belg zijn
of althans iemand die reeds geruime tijd in België woont. Uiteindelijk
koos de redactie voor Jurgen Ingels. Na de verkoop van Clear2Pay
ging hij niet op zijn lauweren rusten, maar richtte hij Smartfin Capital
op, een fonds dat groeibedrijven in de smart- en fintech sector on-
dersteunt. Met deze keuze wil Data News graag de ondernemerszin
in de Belgische ict-biotoop aanzwengelen.

Jurgen Ingels volgt prominente figuren op zoals Dries Buytaert
(Drupal/Acquia), Eric Van Zele (Barco), Sophie Vandebroeck (Xerox),
Jan Valcke (Vasco) en Jo Cornu (ex-Alcatel topman).
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M
et Smartfin Capital schrijft Jurgen
Ingels aan een nieuw hoofdstuk
in zijn loopbaan, dat vooral ge-
kenmerkt wordt door disruptieve

technologie. Toen hij zijn carrière startte
als senior investment manager bij Dexia
Ventures viel het hem op hoe lang het
duurde om geld tussen de Verenigde Sta-
ten en België te versturen. Op een bier-
kaartje werkte hij een concept uit om geld
sneller, efficiënter en flexibeler van A
naar B te versturen, zowel tussen de ban-
ken onderling als van de banken naar de
buitenwereld. Clear2Pay, dat hij in 2000
oprichtte, groeide snel. Van de 50 groot-
ste banken ter wereld kon Clear2Pay 40
ervan tot zijn klanten rekenen. Eind 2014
verkocht Jurgen Ingels zijn bedrijf aan
FIS, ‘s werelds grootste aanbieder van
bank- en betalingsverkeertechnologie,
advies en outsourcing. 

NIEUW STADIUM
Jurgen Ingels kreeg een goede prijs voor

Clear2Pay. Dat was echter niet de belang-
rijkste reden waarom hij Clear2Pay van
de hand wou doen. Om het bedrijf verder
te laten groeien, moesten er strategische
keuzes gemaakt worden. “We waren in
een stadium terechtgekomen dat we de
kleinere, regionale banken moesten be-
dienen. Daarvoor was het belangrijk om
dichter bij de klant te zitten en dus veel
kantoren te openen. Wat zinloos is, want
veel grotere bedrijven beschikken al over
die infrastructuur. Waarom zouden we een
autosnelweg willen aanleggen naast een

al bestaande? Het was dus logischer om
Clear2Pay te verkopen aan een bedrijf dat
deze kantoren en mensen al heeft.” 

Ingels bleef nog drie maanden aan boord
van Clear2Pay om de integratie door te
voeren. “Het is niet goed om langer te blij-
ven. Wanneer je je speelgoed verkoopt,
moet je iemand anders ermee laten spelen.” 

Het eigen bedrijf verkopen aan een grote
speler tegen een serieuze verkoopsprijs,
wordt vaak aanzien als een graadmeter
voor succes. Maar zo ziet Jurgen Ingels
dat niet. “Voor mij heeft succes niets te
maken met materiële zaken. De verkoop
van je bedrijf helpt je wel je dromen te rea-
liseren. De middelen laten je toe om meer
zaken tegelijkertijd op te nemen.”

FINTECH ECOSYSTEEM
Een van de meest recente dromen van

Jurgen Ingels is het opzetten van een eco-
systeem van bedrijven die gespecialiseerd
zijn in financiële technologie. “Ik geloof
heel sterk in een toekomst waarbij bedrij-
ven zich specialiseren in zaken waar ze
goed in zijn en samenwerken in een eco-
systeem om producten op de markt te zet-
ten.” Hij ziet een grote nood aan slimme
technologie die bedrijven helpt om dis-
ruptief te zijn of om zich te beschermen
tegen disruptieve technologie. “In België
is er veel knowhow aanwezig, maar we
missen een ecosysteem dat bijvoorbeeld
grote evenementen rond die kennis orga-
niseert of een gebouw waar die bedrijven
samen kunnen zitten.” Jurgen Ingels wil
zijn kapitaal, kennis, ervaring en interna-

tionale contacten inzetten om zo’n ecosys-
teem op te richten. 

SMARTFIN CAPITAL
Verder wou Jurgen Ingels ook terugke-

ren naar zijn vroegere liefde, namelijk
groeiende bedrijven helpen met ‘smart
money’. Daarom richtte hij samen met
Bart Luyten (Sniper Investments), Edward
Schiettecatte (analist) en Stefan Dierckx
(Projective) Smartfin Capital op. Onlangs
vervoegde ook Ellen Thijs (ex-Clear2Pay)
het team. SmartFin Capital haalde intussen
53 miljoen euro binnen. Tegen de zomer
moet dat 75 miljoen euro zijn.

Het fonds mikt vooral op groeibedrijven
die baanbrekende technologieën aanbie-
den voor de smart- en de financiële sector.
“Smart technologie is de technologie die
bedrijven in staat stelt om zelf disruptief
te zijn of om zich te wapenen tegen dis-
ruptie en dit in verschillende sectoren”,
legt Jurgen Ingels uit. 

“We focussen niet op starters, maar wel
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ICT Personality of the Year JURGEN INGELS

Na de verkoop van Clear2Pay ging ICT Personality of the Year Jurgen Ingels niet op zijn lauweren
rusten, integendeel. Hij richtte Smartfin Capital op, een fonds dat groeibedrijven in de smart- en
fintech sector ondersteunt. Tegelijk wil hij een ecosysteem opzetten voor bedrijven die baanbrekende
technologie ontwikkelen voor de financiële sector. “De mensen en de knowhow zijn er, alleen de
structuur ontbreekt nog.” Melanie De Vrieze

‘IT heeft vooral met 
creativiteit te maken’

· Jurgen Ingels is 44 jaar oud

· Startte zijn carrière als senior

investment manager bij Dexia

Ventures

· Richtte in 2000 Clear2Pay op.

Verkocht zijn bedrijf eind 2014. 

· Mede-oprichter van 

Smartfin Capital 

· Heeft verschillende bestuurs-

functies bij technologiebedrijven
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op expansiebedrijven die een omzet van
5 tot 10 miljoen euro realiseren en wereld-
wijde of Europese ambities hebben.” Vol-
gens Ingels zijn er niet zoveel fondsen die
zich richten op deze niche van bedrijven.
“We willen deze ondernemingen verder
laten groeien door hen bij te staan in het
management, hen kapitaal te verschaffen,
in hun raad van bestuur te zetelen, over-
names te doen of klanten aan te reiken.”

TOEGEVOEGDE WAARDE
De grootste hindernis bij dergelijke be-

drijven is dat ze te vaak een rol spelen op
de thuismarkt en amper over de grenzen
heen kijken. “Vandaag is het nochtans be-
langrijk om snel met je product naar buiten
te komen. Vroeger was het een wetmatig-
heid dat een bedrijf pas na tien jaar suc-
cesvol kon zijn wanneer het distributieka-
naal uitgebouwd was. Dankzij de
technologie kunnen ondernemingen dat
proces versnellen, maar dan moeten ze
wel de nodige structuur en infrastructuur
opzetten”, legt Ingels uit. 

Smartfin Capital helpt deze bedrijven
om disruptief te zijn of zich te beschermen
tegen disruptieve technologie. De banken
bijvoorbeeld kunnen veel leren van de
technologische sector, legt Ingels uit. “Kijk
maar naar Google en Facebook. Ze verza-
melen niet alleen data maar doen er ook
iets mee. Bij hen staat de klant centraal,
ze werken digitaal en in realtime. Banken
daarenegen zijn nog in silo’s opgebouwd,
werken met mainframetechnologie en stel-
len het product centraal in plaats van de
klant.”

De toegevoegde waarde van Smartfin
Capital zit vooral in de sectorkennis en de
ervaring van de oprichters. “We hebben
een goed uitgebouwd netwerk en hebben
internationale ervaring. Wat die onderne-
mingen meemaken, ben ik zelf ook tegen-
gekomen. Daardoor heb je een beter in-
zicht in die zaken.” 

STARTERS
Het grootste gedeelte van zijn tijd steekt

Jurgen Ingels in Smartfin Capital. Daar-
naast is hij ook bestuurder in verschillende
bedrijven zoals Materialise (provider van
3D printingsoftware en –diensten) en Iti-
neris, dat enkele jaren geleden uitgeroepen
werd tot beloftevolle onderneming van het
jaar. Hij is ook cfo van Guardsquare, een
jong bedrijf dat beveiligingssoftware ont-

wikkelt voor Android-apps.
Ingels zet zich ook al jaren in voor de

start-up community. Met Volta Ventures
wil hij enerzijds veelbelovende internet-
en softwarebedrijven in een vroeg stadium
van kapitaal voorzien. “Vroeger was het
moeilijker om geld te krijgen. Je moest op
café geld van vrienden lenen om iets op
te starten. Nu zijn er veel bedrijven, incu-
batoren en overheidsorganisaties die daar-
mee bezig zijn. Dat is dus een grote voor-
uitgang. Tegelijk was het vroeger
gemakkelijker om als kleine speler soft-

ware te verkopen aan een grotere speler.
Nu willen die bedrijven vooral end-to-end-
oplossingen die wereldwijd ingezet kunnen
worden. Hoe kun je als starter wereldwijd
actief zijn en al end-to-end-oplossingen
hebben? Daarin proberen wij deze echte
starters te helpen.” 

Anderzijds is Ingels voorzitter van de
raad van bestuur van startups.be, een vzw
die drie jaar geleden opgericht werd en
onder meer een belangrijk startersevent
in Brussel en Failing Forward organiseert.
“Het is de bedoeling om starters te onder-

steunen en te helpen: hoe moeten ze star-
ten, hoe pakken ze dat aan?”

IT IS CREATIVITEIT
It en financiële technologie lopen als

een rode draad door de loopbaan van Jur-
gen Ingels. Dat hij in de it-sector zou te-
rechtkomen na zijn studies politieke en
sociale wetenschappen, had hij niet ver-
wacht. “Voor mij staat it gelijk aan creati-
viteit. Mensen onderschatten dat wel eens,
ze denken dat een it’er vooral moet coderen
en software schrijven. Dat klopt ook wan-
neer je een product wil bouwen, maar om
een concept of een functionaliteit uit te
schrijven, hoeft dat niet per se. Nadenken
over bepaalde productaanbiedingen en
dat functioneel beschrijven is op zich ook
it, want je beschrijft het proces. Hoe dat
dan technologisch vertaald wordt, is de
meer technische kant van het verhaal. Het
is soms beter om geen it’er te zijn omdat
je dan op een andere manier naar bepaalde
zaken kijkt.”

Ingels voelt zich als een vis in het water
in de it-sector. Hij wil niet alleen zijn ver-
schillende dromen najagen maar ze ook
uitvoeren. “Die rusteloosheid is kenmer-
kend voor mij. Het gevoel om zaken in
mijn hoofd te hebben, daarover na te den-
ken, er creatief mee om te gaan en het dan
ook te realiseren, samen met een team,
geeft me veel plezier. Ik krijg een kick
wanneer ik samen met anderen een con-
cept uitwerk en zie dat mensen over de
hele wereld ons product gebruiken.”

Blijven doorgaan is zijn motto. “Soms

lukt het te realiseren wat je voor ogen had,
soms ook niet. Maar dan is het gewoon
een kwestie van volharding.” Sinds kort
investeert Ingels ook in een chocolade-
winkel in Stockholm. “Chocolade is mijn
passie, een hobby. Ik kreeg de licentie van
Leonidas om daar een winkel uit te bou-
wen. Zweden is trouwens een van de lan-
den waar veel gebeurt op het vlak van it.
Daar wil ik ook een netwerk opbouwen en
op termijn een brug maken naar de andere
Scandinavische landen.” En zo is er toch
weer een link naar it.w
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JURGEN INGELS

“Voor mij heeft succes niets te maken 
met materiële zaken. De verkoop van je bedrijf

helpt je wel je dromen te realiseren.”
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