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Eindelijk kon het weer: 
zij winnen een

DATA NEWS 
AWARD
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DATA NEWS AWARDS FOR EXCELLENCE 2021

Na een virtuele editie in 2020, 
vond de 22ste editie van de 
Data News Awards for Excel-
lence dit jaar opnieuw fysiek 
plaats. Een overzicht van de 
welverdiende winnaars.
Wat een ontlading was dat in Brussels Expo! 
Eindelijk kon en mocht het weer. Een feestelijke 
avond in het langverwachte ‘rijk der vrijheid’. De 
laatste coronamaatregelen namen de 800 geluk-
kige aanwezigen – we konden niet anders dan een 
limiet op het aantal bezoekers zetten omwille van 
de opgelegde veiligheidsmaatregelen – er met 
plezier bij.

Stay Wild
Onder het motto ‘Stay Wild’ genoten de aanwezigen 
als weleer van een wervelende awardshow met de 
nodige bubbels, een subliem diner en heerlijke wijn-
tjes. Er werd opnieuw genetwerkt – wat hebben we 
dat allemaal gemist – en over corona werd vooral in 
de verleden tijd gesproken. Alleen maar stralende 
gezichten, zeker bij de winnaars die hun award op 
het podium in ontvangst mochten nemen. Om te 
beslissen wie die prijzen kreeg konden we reke-
nen op u, beste lezer, en op onze professionele 
jury. Iedereen kon ook dit jaar opnieuw haar of zijn 
stem uitbrengen op hun favoriete ICT-leveranciers, 
-bedrijven en -producten in dertien categorieën.

Hoe zag de procedure er uit?
Ondernemingen kregen de kans om zichzelf te nomi-
neren voor de longlist, die aangevuld werd door 
de redactie. Jullie stemden vervolgens massaal 
via de website op jullie favorieten en brachten de 
lijst terug tot een top-5 in elke categorie. Daarna 
was het aan onze professionele jury om aan de 
hand van die top-5 de uiteindelijke winnaar in elke 
categorie te bepalen. De jurymeeting, de discus-
sie en de stemming vonden virtueel plaats via een 
Zoom-vergadering.

Vorig jaar was al een trend merkbaar naar 
meer Belgische winnende bedrijven, en dat wordt 
dit jaar verder bevestigd. Maar liefst 8 van de 13 
awards gaan naar landgenoten. Ook bij de runner-
ups vinden we heel wat Belgische bedrijven terug, 
naast de bekende internationale ICT-giganten en 
- multinationals.
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De jury bestaat uit de CIO of 
the Year, voorzitters van gebrui-
kersgroepen en prominenten 
uit de Belgische ICT-biotoop. 
De jurybijeenkomst vond dit 
jaar ‘virtueel’ plaats, andermaal 
onder voorzitterschap van Stijn 
Viaene en zoals steeds met de 
nodige gezonde discussie.
De juryleden zijn:
Stijn Viaene (juryvoorzitter, 
Vlerick), Kristof Van der Stadt 
(Data News), Peter Hinssen 
(Nexxworks), Bart Steukers 
(Agoria), Jan De Schepper 
(ADM), Danielle Jacobs 
(Beltug), Ben Smeets (DG Digi-
tale Transformatie), Benoit 
Hucq (Agence du Numérique), 
Jef Loos (Whitelane Research), 
Frank Robben (Smals), Koen 

Vandaele (CIONET), Marc Vael 
(SAI), Tony Mary (Consultant), 
Charlotte Gréant (StartUps.be/
Scale-Ups.eu), Guido Lemeire 
(CIO of the Year 2020), Peter 
Vermeylen (CIOforum), Erik 
Cuypers (MIT Club), Marc 
Senterre (CfTDN), Giselle 
Vercauteren (Isaca), Barbara 
Van Den Haute (Digitaal Vlaan-
deren) en Pieterjan Van Leem-
putten (Data News). De stem-
ming gebeurde digitaal en 
volledig anoniem. Enkele jury-
leden konden niet aanwezig 
zijn in de Zoom-vergadering, 
waarbij sommigen zich lieten 
vertegenwoordigen door een 
vervanger. Enkel de in de jury-
meeting aanwezige leden 
konden hun stem uitbrengen.

Wie zetelt in de jury?

Fabien Pinckaers is ICT Personality  
of the Year
De veertiende award is die voor de ICT Personality 
of the Year: een prijs die uitsluitend door de redactie 
van Data News wordt bepaald en toegekend. De ICT 
Personality of the Year wordt gekozen uit een longlist 
van vijftig sterkmakers in de Belgische ICT-omgeving. 
Het moet een Belg zijn of iemand die al geruime tijd 
in België woont, en die duidelijk zijn of haar stempel 
drukt op de Belgische ICT-wereld of buiten België 
grote impact heeft op het ICT-ecosysteem.

De redactie koos dit jaar voor Fabien Pinckaers, 
de oprichter en CEO van het snelgroeiende Waalse 
softwarebedrijf Odoo. Daarmee slaat hij een dubbel-
slag, want onze collega’s van Trends-Tendances 
verkozen hem begin dit jaar ook al tot Manager de 
l’Année, de Franstalige Manager van het Jaar.

Odoo ontwikkelde vijftien jaar geleden zijn 
eerste product als openbronsoftware. Vandaag 

heeft het bedrijf 6,5 miljoen gebruikers over heel 
de wereld. Dat zijn er 2 miljoen meer dan in 2019. Er 
werken ondertussen 1.700 mensen bij Odoo, waar-
van zowat de helft in ons land. Het softwarebedrijf - 
dat tot 2014 nog OpenERP heette en opgericht werd 
als TinyERP - heeft naast de Belgische vestigingen 
in Grand-Rosière en Oudergem ook al kantoren in 
onder meer New York, Hongkong, Dubai en San 
Francisco.

Odoo groeide de voorbije jaren als kool, en 
daar veranderde corona weinig aan. Het verplichte 
telewerk deed de vraag bij Odoo naar geschikte 
toepassingen alleen maar toenemen.

Met Fabien Pinckaers kiest de redactie voor 
een ambitieuze ondernemer met een onophoude-
lijke focus op verdere groei. Niet evident, als je weet 
dat hij in die markt opbokst tegen grote concurren-
ten zoals Microsoft, SAP en Oracle.

Verderop leest u een uitgebreid interview met 
de kersverse ICT Personality of the Year 2021. Ook 
de winnaars van de dertien overige awards zetten 
we op de volgende pagina’s nog even op een rij.

Kristof Van der Stadt

ICT 
 Personality  
of the Year:  
Hall of Fame
2021: Fabien Pinckaers
2020: André Knaepen
2019: Daan De Wever
2018: Françoise Chombar
2017: Felix Van de Maele
2016: Jonas Dhaenens
2015: Jürgen Ingels
2014: Dries Buytaert
2013: Eric Van Zele
2012: Sophie Vandebroeck
2011: Jan Valcke
2010: Jo Cornu
2009: Alain Wirtz
2008: Pierre De Muelenaere
2007: Gilbert Declerck
2005: Robert Cailliau

DA04-014   16 15/09/2021   09:58



 Artificial Intelligence Innovator of the Year 

ML6
Robovision wordt door de jury geprezen om haar 
visie en omdat het met eigen innovatie cases van 
internationaal niveau brengt.

Maar ook ML6 krijgt lof vanuit de jury om 
haar focus op AI, waardoor de eerste stemronde 
op een ex aequo eindigde voor beide bedrijven. 
In een tweede stemronde tussen Robovision en 
ML6 is het uiteindelijk ML6 dat wint met een klein 
verschil.Ook vorig jaar viel de start-up trouwens 
al in de prijzen.
Andere finalisten: Cegeka, imec, IBM, Robovision.

 Belgian Startup Company of the Year

Phished
De jury kreeg een mail waarin een Nigeriaanse prins 
hen miljoenen beloofde. De bevestigingsknop bleek 
echter een stem voor Phished te zijn, waardoor het 
bedrijf met de meeste stemmen naar huis gaat.

Dat is voor alle duidelijkheid een grapje, maar 
de jury is wel overtuigd van hun product en merkt 
op dat ze technologisch sterk staan in hun vakgebied. 
Dat compliment geldt overigens ook voor Techwolf, 
dat net iets minder stemmen haalde.
Andere finalisten: Techwolf, Connectify, Hoplr, 
LinkedCar.

 Belgian Scaleup Company of the Year

UnifiedPost

Alle finalisten zijn bedrijven die hun voetafdruk 
stevig vergroten en sterk staan in hun domein. 
Maar in deze categorie was 2020 onweerleg-
baar het jaar van UnifiedPost met kapitaalron-
des, overnames en een beursgang, bovenop het 
schitterende traject dat het bedrijf sinds 2001 
heeft afgelegd. Het is vandaag in 26 Europese 
landen actief, telt 1.200 mensen en haalt een 
omzet van 16,8 miljoen euro. Maar de jury waar-
deert ook dat UnifiedPost aan waardecreatie doet 
met productontwikkeling in het hart van bedrij-
ven, door onder meer financiële processen te 
automatiseren. Dat maakt dat het bedrijf bijna 
de voltallige jury achter zich krijgt.
Andere finalisten: 9Altitudes, Appwise, In The 
Pocket, NexuzHealth

Uit een paar honderd nominaties maakten de lezers van Data News 
de shortlist voor de Data News Awards op. Daarna was het aan de jury 
om oude bekenden af te wegen tegen nieuwe uitdagers. 

Dit zijn de winnaars van de 

Data News 
Awards!
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Hans Leybaert, CEO UnifiedPost © DIETER TELEMANS

DA04-018NEW.indd   18 23/09/2021   10:53



 Customer Centric IT Company of the year

Delaware

Een scherpe prijs en een goed product is één 
ding. Maar een goede relatie met uw IT-partner 
is minstens even belangrijk. De jury is algemeen 
positief over alle finalisten, maar verschillende 
juryleden geven aan dat Delaware er wel boven-
uit steekt als het gaat over customer focus. Ze zijn 
niet de grootste speler, maar wel de meest gewaar-
deerde en winnen zo net als twee jaar geleden 
overtuigend de award voor Customer Centric IT 
Company of the year.
Andere finalisten: Cegeka, EASI, Tata Consultancy 
Services Belgium, Telenet

 Cybersecurity Innovator of the Year

NVISO

NVISO kan bijna de voltallige jury overtuigen om 
meerdere redenen. Competente mensen, goed 
uitgewerkte voorstellen op maat en, waar het bij 
deze award om gaat, innovatie op vlak van cyber-
veiligheid. Ook Intigriti, de winnaar van vorig jaar, 
krijgt complimenten. Beide bedrijven vormen 
volgens de jury een mooi Belgisch tegengewicht 
in een door buitenlandse spelers gedomineerde 
sector.
Andere finalisten: Atos Belgium, Fortinet, Intigriti, 
Orange Cyberdefense

Digital Enterprise IT Services Company of the Year 

Deloitte
De categorie waar de jury het langst over debat-
teerde en waar we zowel lof als kritiek hoorden op 
de genomineerden. Bij de eigenlijke stemming kreeg 
Deloitte iets meer dan de helft van de stemmen, 
gevolgd door Atos dat ongeveer één op drie jury-
leden kon overtuigen.

Deloitte krijgt de award omdat het de complexe 
business goed begrijpt en mooie transformatie-
projecten en onderzoek naar buiten brengt, zowel 
vanuit de VS als uit Europa. Een jurylid merkt daar-
bij op dat ze mijlen voorlopen op de andere grote 
consultancyhuizen uit de ‘big four’ (die niet geno-
mineerd waren in deze categorie).
Andere finalisten: Atos Belgium, Cegeka, NRB, Tata 
Consultancy Services Belgium

 Digital Workplace Innovator of the Year

Dell
Er zijn weinig momenten geweest dat de werkplek 
en onze manier van werken zo snel veranderden als 
in het afgelopen anderhalf jaar. Dat maakt dat de 
finalisten zich stevig konden profileren als werkplek-
innovators, door die innovatie aan te bieden of ze 
zelf toe te passen. Dell Technologies wint de award 
omdat het beiden doet. Het wint daarbij nipt van 
Telenet, dat ook haar eigen organisatie op de korrel 
nam en tegelijk met haar internetdiensten een van 
de drijvende krachten is geweest van het thuiswerk.
Andere finalisten: Cegeka, Delaware, Fujitsu, Telenet

 Hardware Innovator of the Year

Samsung
Is hardware gemeengoed geworden? De genomi-
neerden in deze categorie bewijzen het tegendeel 
met kleine en grote innovaties, maar de jury was het 
meest overtuigd van Samsung. Niet alleen met zijn 
smartphones, al dan niet met vouwbare schermen, 
die elk jaar de toon zetten, maar ook rond wearables 
die weliswaar zijn ontworpen voor de consumenten-
markt, maar ook in verschillende B2B-projecten hun 
relevantie tonen. Dat Samsung ook in die zakelijke 
omgeving haar weg weet te vinden, met aandacht 
voor wat die klanten willen, maakt dat het bedrijf 
zich de beste hardware innovator mag noemen.
Andere finalisten: Cisco, Dell Technologies, HP, 
Lenovo
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Telecom & Connectivity Company of the Year

Citymesh

Connectiviteit was het afgelopen jaar belangrij-
ker dan ooit. Niet alleen mobiel of vast internet, 
maar ook nieuwe manieren om mensen en machi-
nes in verbinding te brengen bleken noodzakelijk. 
Elke finalist in deze categorie heeft een reden om 
te winnen, zij het door hun belang op de Belgische 
markt, de manier waarop ze telewerk mogelijk 
maakten, hun jarenlange reputatie of de innova-
tie die ze meebrengen. Maar dit jaar kon u niet 
om Citymesh heen. Het bedrijf wist haar positie te 
verstevigen via een samenwerking met Cegeka en 
zet zich volop in op (wifi- en) 5G-projecten. Daar 
komt nog bij dat het sinds kort de brandende ambi-
tie heeft om niet alleen op B2B maar ook B2C het 
vierde mobiele netwerk te worden. Kortom een 
Belgisch bedrijf dat vastberaden is om de telecom-
sector door elkaar te schudden en bijgevolg een 
zeer terechte en ambitieuze winnaar.
Andere finalisten: Eurofiber, Orange, Proximus, 
Telenet

 Enterprise Application Innovator of the Year

Microsoft
De juiste applicaties maken dat we vandaag overal 
productief kunnen zijn zonder tijdverlies, maar ook 
dat mensen kunnen meesurfen op nieuwe innova-
ties en diensten. Dit is dan ook een brede categorie 
met gekende mastodonten en nieuwe disruptors.

Microsoft wint omdat het ondanks een gekend 
productgamma blijft innoveren. Zo werd het gas-
pedaal rond Teams (en de integratie met andere 
Microsoft-diensten) extra ingeduwd en blijft het 
bedrijf haar relevantie aantonen. Al heeft de jury 
ook lof voor Odoo, dat ook kijkt naar de enterprise 
markt, maar op dit moment nog hoofdzakelijk bij 
kmo’s (wereldwijd) aan populariteit wint.
Andere finalisten: Odoo, Salesforce, Teamleader, 
Zoom

 HR & Sourcing Services Company of the Year

Tobania
Talent vinden, houden, bij- of omscholen, het zijn 
opdrachten waar elke IT-organisatie mee kampt. 
Tobania slaagt daar volgens de jury het best in. 
Zowel hun doorgedreven testcapaciteiten als het 
heropleiden van mensen wordt gewaardeerd, 
maar een jurylid merkt op dat zij ook vaak de beste 
sparringpartner zijn en actief meedenken met hun 
klanten.
Andere finalisten: Ausy, Amon Consultants, Fujitsu, 
Talent-IT

 Infrastructure Innovator of the Year

Nutanix
Dat infrastructuur moet evolueren, was zelden meer 
waar dan het afgelopen jaar. Onder de publieks-
stemmen waren de finalisten aan elkaar gewaagd. 
Toch kiest de jury overtuigend voor een nichespeler 
in de opslagmarkt. Nutanix weet die niche regel-
matig te verstoren, onder meer met bescherming 
tegen ransomware, waardoor het in haar segment 
een terechte innovator van het jaar is.
Andere finalisten: Cisco, Dell Technologies, HPE, 
VMware

 IT Services SMB of the Year

NSI IT Software  
& Services

Net zoals bij de grote spelers gaat het in deze cate-
gorie om bedrijven die meerwaarde en innovatie 
leveren aan hun klanten. De jury is enthousiast 
over de finalisten, maar NSI weet volgens hen net 
iets meer creativiteit aan de dag te leggen met een 
zekere dynamiek in het bedrijf. Dat maakt dat ze de 
verdiende winnaar zijn in deze categorie.
Andere finalisten: AE, Computerland, ConXioN, 
Devoteam
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U begon op uw dertiende met het schrijven 
van software voor Transports Verts. Hoe 
rolt u op die leeftijd in zakelijke software?

fabien pinckaers: De man die het vroeg was 
een vriend van mijn vader en ze hadden iets nodig 
om contacten, facturen en andere zaken te behe-
ren. Ik zei hen dat ik zoiets wel kon ontwikkelen en 
zo ben ik er ingerold.

U kon toen al programmeren?
pinckaers: Ik heb het mezelf geleerd, met 

behulp van een aantal boeken.

Veel jonge ontwikkelaars gaan games of 
tools voor persoonlijk vertier schrijven, 
wat bracht u naar bedrijfssoftware?

pinckaers: Oh, maar ik heb ook videogames 
gemaakt. Maar ik had de tools vooral zelf nodig. Ik 
wou mijn boekhouding en facturatie kunnen doen en 
er bestond niets degelijks op de openbronmarkt. Dat 
ben ik vervolgens gaan verkopen aan een paar klanten.

Later had u ook een t-shirtbedrijf, vandaag 
leidt u een onderneming van 1.700 
mensen. Bent u eerder een techneut of een 
ondernemer?

pinckaers: Ik zet technologie eerst en dan 
pas het ondernemen, maar ze horen samen. Ik 
ontwikkel graag, maar ik lees heel graag boeken 
over management of onderwerpen in lijn met wat 
we bij Odoo doen: usability, hoe mensen denken 
enzovoort.

Heeft u daar favorieten in?
pinckaers: Dat loopt enorm uiteen, maar 

bijvoorbeeld ‘Never Split The Difference’ (Chris 
Voss) of ‘The Art of Strategy’ (Avinash K. Dixit en 
Barry J.Nalebuff), of meer recenter ‘Nos Amis Les 
Français’ (112 Gripes about the French). Dat was 
een boekje dat Amerikaanse soldaten in Frankrijk 
kregen vlak na de Tweede Wereldoorlog omdat er 
redelijk wat culturele spanningen waren tussen de 
Fransen en de soldaten en het is best grappig 

Fabien Pinckaers is de Data News ICT Personality of the Year 2021. 
De oprichter en CEO van Odoo, sinds kort een Belgische unicorn, wil 
werknemers vrijwaren van overbodig werk en zo groeit zijn bedrijf 
vandaag als geen ander, hand in hand met de openbrongemeenschap.

‘Het heeft 10 jaar 
gekost om een 
businessmodel  
te vinden’
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FABIEN 
 PINCKAERS:  
‘Ik zet technolo-
gie eerst en dan 
pas het onder-
nemen, maar ze 
horen samen.’
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omdat het heel feitelijk uitlegt waarom de Fransen 
zijn hoe ze zijn.

Odoo is open source technologie. Was dat 
een ideologische keuze, of eerder prak-
tisch en strategisch?

pinckaers: Het begon als ideologische keuze. 
Ik heb het altijd zo gewild, maar het heeft tien jaar 
gekost om het businessmodel rond open source te 
begrijpen. Het was lastig om break-even te blijven 
omdat we geen goed model vonden. Dat hebben 
we vijf jaar geleden wel gevonden, waardoor we 
toch openbron kunnen blijven en winstgevend zijn.

Wat is er vijf jaar geleden veranderd?
pinckaers: Toen we begonnen, waren we een 

service company. We gingen naar klanten, en bouw-
den de functies die ze wilden. Dat hebben we tot 
2010 gedaan. Toen had onze software veel functies, 
er zat veel in, we hadden heel wat klanten, maar het 
was complex. Heel krachtig, maar ook heel lelijk.

Van daaruit zijn we geëvolueerd naar een soft-

ware vendor. Het idee is dat we de dienstverlening 
niet meer zelf zouden doen, maar wel een wereld-
wijd partnernetwerk opzetten van bedrijven die dat 
doen, waarbij wij onderhoud en ondersteuning 
zouden leveren. Daarmee zijn we even gegroeid, 
maar ook dat zat niet goed. Eens het goed werkte 
voor de klant, was er voor hen geen reden meer 
om te betalen voor dat onderhoud. Na twee of drie 
jaar raakten we zo klanten weer kwijt en wist ik dat 
het tijd was om het zakenmodel weer om te gooien.

Zo hebben we vijf jaar geleden besloten dat 
volledig open source geen optie was omdat het 
de mogelijkheid om te verkopen te fel beperkte. 
Dus we houden tachtig procent van onze features 
openbron. De resterende twintig procent niet en 
die verkopen we. Dus we hebben twee producten, 
één wel en één niet open source, maar het tweede 
is wel gebaseerd op het eerste.

Odoo heeft dertigduizend apps, een stuk 
meer dan grote spelers als Salesforce die 
er ‘maar’ zesduizend hebben.

pinckaers: We zijn de grootste zakelijke 
applicatiewinkel.

Is dat dankzij het openbronmodel?
pinckaers: Ja, maar je moet ons daar niet zien 

als bedrijf van 1.700 mensen. Rond ons zitten vijf-
duizend partners die services via Odoo verkopen. 
Daar komen ook nog onofficiële partners bij want 
omdat we open source zijn kan eender wie iets doen 
met onze software. Dat wil zeggen dat er ongeveer 
52.000 mensen voor partners werken die volledig 
toegewijd zijn aan de software van Odoo.

Daar kan je nog ruim dertigduizend mensen 
bijtellen uit de community waar we geen contracten 
mee hebben, maar die bijvoorbeeld dingen vertalen 
of andere zaken ontwikkelen. Het totale ecosysteem 
telt bijna negentigduizend mensen en daar komen 
veel dingen uit, waaronder de duizenden apps in 
onze eigen app store.

Uw focus lag steeds bij de kmo, wat maakt 
Odoo daar succesvol?

pinckaers: Wat wij doen is volledig geïn-
tegreerde software die ook beschikbaar is voor 
kmo’s. Dat bestaat vandaag niet. Ga je naar de 
ERP-aanbieders, die doen alles, maar ze zijn 
complex, kosten veel en het duurt drie jaar om te 
implementeren.

In het andere segment heb je spelers als 
Winbooks voor boekhouding, of MailChimp. Die zijn 
goed, maar doen maar één ding. Wat niet bestaat 
is iets wat alle noden van het bedrijf aanpakt, maar 
nog steeds eenvoudig en betaalbaar is en dat doen 
wij nu. SAP en Microsoft hebben het jaren gepro-
beerd, maar zonder veel succes.

Hielp het dat u zelf als kleine onderneming 
begon?

pinckaers: Het heeft wel een rol gespeeld. 
Ik denk niet dat het bij SAP in de genen zit om 
met kleine bedrijven samen te werken. Maar ons 
succes is te danken aan een eindeloze focus op 
het product en dat jaren aan een stuk. Veel bedrij-
ven verliezen die focus, zeker als ze groeien. Daar 
hebben we hier altijd op gehamerd. Doe je dat vijf-
tien jaar dan krijg je daar een zekere interest van.

Blijft de focus op kleine en middelgrote 
bedrijven?

pinckaers: Het is onze sterkte, al kijken we de 
laatste twee jaar ook naar corporate en mid-mar-
ket. Dat loopt goed, al is het nu nog maar 15 à 20 
procent van onze business.

Groei is nooit het probleem geweest. We zijn 
gemiddeld 63 procent per jaar gegroeid, maar 
het probleem zat vroeger bij de monetarisering. 

‘De enige manier om manager te 
worden is door de beste van het 
team te worden. Dat maakt het 
mogelijk om de cultuur te behou-
den’
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een boek mee over de cultuur van Odoo, we rekru-
teren geen managers.

Zijn er geen managers bij Odoo?
pinckaers: Jawel, maar de enige manier om 

manager te worden is door de beste van het team 
te worden. Dat maakt het mogelijk om de cultuur te 
behouden. Een manager mag geen people manager 
zijn, dat heeft geen nut. Voor mij zijn het teamlea-
ders die ten dienste staan van het team. Ze coachen 
hen, ze leren hen dingen. Dus ze moeten ook beter 
zijn dan het team om dat te kunnen doen.

We proberen onnodige administratie te 
vermijden. Willen ze vakantie nemen dan hebben 
ze natuurlijk hun aantal dagen, maar overleg dat 
met je collega’s en verder hoeft dat niet met een 
aanvraag gekoppeld aan een heel proces.

Odoo betaalt ontwikkelaars tienduizend 
euro om te starten. Wat doet u om mensen 
op lange termijn te houden?

pinckaers: Voor mij zijn er drie dingen heel 
belangrijk: autonomie, laat hen zelf beslissen en 
nadenken. Verantwoordelijkheid, zodat ze kunnen 
leren, en evolutie. Geef je die drie dan hebben 
mensen ook een reden om te blijven bij je bedrijf. 
Nog voor ze echt beginnen, sturen we hen ook 
drie boeken op. Maar zelfs jonge mensen krijgen 
hier snel grote projecten toegewezen zodat ze snel 
kunnen leren en evolueren en dat maakt dat mensen 
graag blijven.

Maar je moet dat als een geheel zien. Ik denk 
niet dat je hetzelfde resultaat zou hebben als je 
twee of drie van die dingen zou nemen.

Werkt dat ook internationaal?
pinckaers: De cultuur is daar ongeveer 

dezelfde om dezelfde redenen. Al onze buitenlandse 
vestigingen zijn opgericht door de besten van hun 
team in België dus die cultuur blijft behouden en ook 
daar gaan we niet extern op zoek naar managers. 
We zoeken wel naar mensen met ervaring, maar 
niet voor die posities, iedereen begint onderaan.

Heeft de coronacrisis een impact gehad op 
het bedrijf of de bedrijfscultuur?

pinckaers: Het was geen al te grote verande-
ring want we hebben goede software! Natuurlijk 
zagen we elkaar wat minder fysiek en mensen willen 
samen een pint kunnen pakken. Maar we praten 
veel op Discord met elkaar en dat heeft enorm 
geholpen omdat je daar continu met elkaar in 
gesprek kan gaan.

Odoo werd deze zomer, weliswaar 
vooral door een wissel van de 

Onze omzet steeg, maar de kosten ook. We groeien 
vandaag niet harder dan vroeger. Maar zestig 
procent groeien als je met tien mensen bent of 
met duizend, is een heel andere grootorde.

Intussen leidt u met 1.700 mensen geen 
kmo meer.

pinckaers: De helft van onze mensen heeft 
minder dan één jaar ervaring binnen het bedrijf.

Verandert dat het bedrijf of de manier 
waarop u het leidt?

pinckaers: We hebben dezelfde cultuur 
gehouden. Toen we met twintig waren was het leuk 
‘maar het zou anders zijn als we met honderd zijn.’ 
We zeiden hetzelfde als we met vijfhonderd zouden 
zijn. Intussen zijn we met 1.700 en we hebben nog 
altijd diezelfde cultuur waarbij iedereen benader-
baar is. Er zijn weinig grenzen, maar we zijn ook 
extreem in onze cultuur. We geven elke werknemer 

‘Wat wij doen is volledig geïntegreerde software die 
ook beschikbaar is voor kmo’s. Dat bestaat vandaag 
niet.’
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aandeelhouders, plots meer dan één 
miljard dollar waard. Bent u op termijn nog 
op zoek naar geld, of staat een beursgang 
op de roadmap?

pinckaers: Neen. We hebben geen geld nodig 
en ik hoop een beursgang te vermijden. Liefst 
houden we het zo eenvoudig mogelijk en dat lukt 
het best als privébedrijf zonder te veel beperkin-
gen. We willen snel kunnen uitvoeren en dat is lasti-
ger wanneer je op de beurs zit. Cash is bovendien 
niet de bottleneck.

Hoe kijkt u dan naar overnames, staan die 
op het programma?

pinckaers: Neen, ook daar zijn we een beetje 
tegen, ook om de cultuur niet te laten verwateren. 
Je riskeert al snel om met veel middle manage-
ment te zitten, mensen die dingen op hun eigen 
manier willen doen, die uit een andere bedrijfscul-
tuur komen. Het is heel lastig om dat te integre-
ren en hoe meer je dat doet, hoe meer je eigen 
cultuur verwatert.

U begon op een studentenkamer en runt nu 
een goed gevulde multinational. Hoe heeft 
u de hele evolutie zelf ervaren?

pinckaers: Het helpt dat onze business er in 
bestaat om met veel bedrijven te praten en te leren 
hoe ze hun activiteiten uitvoeren. We leren enorm 
uit de duizenden bedrijven waar we voor werken.

Had u dit voor ogen?
pinckaers: Ik heb er nooit veel over nagedacht, 

maar ik heb altijd wel geloofd in wat we deden.

Is het makkelijker of moeilijker geworden 
om uw bedrijf te leiden de afgelopen vijf-
tien jaar?

pinckaers: (twijfelend) Makkelijker, hoewel... 
Ik kan het niet zeggen. Het is heel anders. Ik durf 
ook niet zeggen dat het ene beter is dan het andere. 
In de beginperiode ontwikkelde ik veel zelf en dat 
deed ik graag, maar het was ook een last omdat je 
op dat moment alles moet doen. Vandaag ontwik-
kel ik amper nog, maar ik moet ook niet over elk 

klein detail gaan. Dus ik kan meer focussen op 
het product. Alles bij elkaar ben ik even gelukkig 
als vroeger.

Wat doet u buiten Odoo?
pinckaers: Denken aan Odoo. Voor mij blijft 

het enorm interessant, maar ook thuis gaat het over 
Odoo of over het bedrijf van mijn vrouw. Ik ben ook 
niet de mens om veel op vakantie te gaan. Mijn 
vrouw is pas op vakantie geweest maar ik verveel 
me snel. Een paar dagen is soms nodig, maar dan 
wil ik weer productief zijn.

Denkt u soms na over andere onderne-
mersavonturen? Iets nieuws beginnen?

pinckaers: Neen. Ik wil mijn focus niet verlie-
zen. Daarom zit ik niet in andere raden van bestuur, 
clubs of ondernemersbijeenkomsten. Het bedrijf 
vraagt al mijn tijd.

Werkt u veel?
pinckaers: Vroeger werkte ik enorm veel. Ik 

heb gedurende zeven jaar geen enkele dag verlof 
genomen waar ik dertien uur per dag zeven dagen 
per week werkte. Nu werk ik nog steeds hard, maar 
het blijft al meer binnen de perken.

Hoe ziet u het bedrijf evolueren? Zijn er 
nog grote stappen die Odoo wil nemen?

pinckaers: Ik denk dat we op schema zitten 
om van onze geïntegreerde management software 
voor kmo’s een succes te maken. We zijn daar nog 
klein in, we bedienen vandaag 0,1 procent van de 
markt, maar we hebben aangetoond dat het werkt, 
dus dat is al een succes op zich. De volgende stap 
is de middelgrote en grote bedrijven mee te krij-
gen. Daar zijn we twee jaar geleden mee begon-
nen maar dat vraagt tijd.

Daarnaast kijken we ook naar software voor 
boekhoudbedrijven, om websites te bouwen 
en e-commerce te doen. De grote spelers zoals 
Wordpress hebben meer dan zestig procent van 
de markt, maar ze zijn verouderd. Nieuwe spelers 
zoals Wix, Weebly en Shopify bieden dan weer 
moderne functies, maar zijn niet open source. We 
willen de combinatie van die twee brengen, nog 
steeds open source, maar modern en beter dan de 
rest. Daar hebben we nog een rol te spelen.

Pieterjan Van Leemputten, foto's Emy Elleboog

‘We groeien vandaag niet harder 
dan vroeger. Maar zestig procent 
groeien als je met tien mensen 
bent of met duizend, is wel een 
heel andere grootorde’
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