
In juni 2021 viert Seefo z’n vijfde verjaardag: een mijlpaal!

Oprichters Patrick Van Gaelen en Kristof Vanherle blikken

samen terug op vijf turbulente jaren en kijken tegelijk uit naar

wat de toekomst brengt. “Groeien blijft de ambitie, maar we

willen vooral onze persoonlijke service en sterke band met de

klanten behouden.”

5 jaar SeeFO
If you think finance is expensive, try ignorance!
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Hoe het begon …

Patrick: “Kristof en ik werkten in 2016 als

collega’s bij accounting & consulting bureau

Moore Stephens. In de schoot van dat bedrijf

mochten wij het softwarepakket LucaNet in

de markt zetten. Door veranderingen in het

bedrijf voelden we dat LucaNet een eindig

verhaal zou worden, en dat vonden wij

bijzonder jammer. Daarom besloten we om

een overeenkomst te sluiten met Moore

Stephens zodat wij zelf met LucaNet konden

verdergaan. We zochten financiering voor

onze onderneming en begonnen nogal

onbezonnen, vooral vanuit een buikgevoel.”

“Bij de start hadden we veel vrije tijd”, lacht

Patrick. “Mijn conditie is nooit meer zo goed

geweest als toen. Ik fietste 285 km voor Kom

op tegen Kanker en Kristof heeft in die

periode een marathon gelopen.” Seefo nam

geen vliegende start. In het begin konden

Patrick en Kristof hun eigen factuur

nauwelijks betalen. Ze namen naast LucaNet

andere freelance finance opdrachten aan.

Een portie geluk

Naast een solide business plan heeft een

startende onderneming een portie geluk

nodig. Bij Seefo heette dat geluk ASVB. “We

hadden op voorhand tegen elkaar gezegd

dat het voortbestaan van Seefo afhing van

dat project. Dus toen ASVB, een Nederlandse

firma, met ons in zee ging, was dat onze

redding.”

“Tegelijk groeide het besef dat we onze

klantenwerving op een gestructureerde,

persoonlijke en efficiënte manier

moesten aanpakken”, vertelt Patrick. “We

maakten werk van een eigen website en

belden prospectlijsten af. We gingen met

Seefo leuren - dat klinkt misschien wat

oneerbiedig - maar het werkte wel. Door

deel te nemen aan beurzen en door een

samenwerking met een financieel

magazine werden we top of mind bij

onze doelgroep, de financiële profielen

bij bedrijven.”

Van puberteit naar

volwassenheid

Seefo staat vandaag op de rand van

volwassenheid. “We leerden uit onze

fouten. Voorheen wilden we bijvoorbeeld

het liefst alles zelf in handen nemen. Nu

weten we dat het waardevol is om hulp

in te schakelen bij die aspecten van

ondernemen waar we zelf minder goed

in zijn. Zo stellen we momenteel samen

met enkele specialisten onze

bedrijfsidentiteit op scherp.”

Wij zijn niet enkel met de

cijfers bezig, we praten

met onze klanten ook

graag over de andere,

belangrijke dingen in het

leven.
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“Onze website en branding moet nog meer

uitstralen wie Seefo is en waar wij voor staan.

We zijn geen klassieke financial consultants

in een grijs maatpak. Ons rock-‘n-rollgehalte

mag meer blijken in onze huisstijl, website, …

Die persoonlijke toets onderscheidt ons net

van de anderen. Wij zijn niet enkel met de

cijfers bezig, we praten met onze klanten ook

graag over de andere, belangrijke dingen in

het leven."

Geen klanten maar partners

Seefo groeit en blijft groeien. De omzet

bedroeg in 2017 500.000 euro en was drie

jaar later, in 2020, verdubbeld. “We groeien

dankzij onze klanten”, benadrukt Kristof. “We

zijn enorm dankbaar voor het vertrouwen dat

zij in ons hebben. De band die we met hen

hebben, is best close. We beschouwen hen

niet als klanten, maar eerder als business

partners. Partners die we, als dat nodig is, in

het weekend of ’s avonds laat uit de nood

helpen. En dat wordt geapprecieerd. Bij ons

is er geen gedoe met ticketjes en lange

wachttijden. We springen meteen in de bres.”

We willen graag

blijven groeien, maar

het liefst zonder ons

persoonlijke, unieke

karakter te verliezen
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Gecontroleerde groei

Afgelopen jaar verwelkomde Seefo een

collega: Azdin. Die ondersteunt en

stimuleert de groei van de onderneming.

“We willen graag blijven groeien, maar het

liefst zonder ons persoonlijke, unieke

karakter te verliezen”, benadrukken beide

Seefo-oprichters.

Kristof: “We willen niet uitgroeien tot

people managers, maar blijven liever zelf

met de voeten in de modder staan. Dat is

wat wij het liefste doen. Na vijf jaar heb ik

nog steeds niet het gevoel dat ik móét

gaan werken. De afwisseling, de

aangename contacten met onze business

partners, de wisselende kantooromgeving,

… Het zorgt ervoor dat ik op zondagavond

telkens uitkijk naar een nieuwe werkweek.”

It is personal!

“Zowel op professioneel vlak als privé

waren de afgelopen 5 jaar een

rollercoaster”, besluit Kristof. “We

kennen elkaar intussen door en door.

Patrick werd zelfs peter van mijn jongste

dochter.” “Onze band kan nooit meer

stuk”, vult Patrick aan. 

En die persoonlijke band is net wat

Seefo zo kenmerkt. In alles. Dat kan de

copywriter die dit blogartikel voor de

sympathieke heren neerpent, volmondig

beamen. Voeg er nog een vleugje

humor aan toe en you get the complete

picture. Dus proficiat, Seefo! Santé!

Binnenkort klinken op een terrasje? 

Op de hoogte

blijven van

SeeFO?
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