
 

PERSDOSSIER 

In mei 2015 brengt Koalaboox een innoverende online-
financieringstool uit voor ondernemers en zelfstandigen 

De nieuwe tool biedt een ondernemer rechtstreeks toegang tot een financieringslijn van 25.000 
euro. In plaats van 30 of 60 dagen te wachten tot een factuur betaald wordt, financiert hij ze met 
één muisklik.  

Het bedrijf Koalaboox werd opgericht in december 2012 door Frédéric Lodewyk en Jean-François 
Lievens. Het biedt kmo-leiders, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en vzw’s drie 
belangrijke troeven om succes te boeken met hun activiteiten: 

1. Meer LIQUIDITEITEN dankzij een financiering en automatische opvolging van betalingen; 

2. Een duidelijk BEELD van de bedrijfsresultaten; 

3. Een EENVOUDIGE oplossing om facturen en betalingen te verwerken. 

MIJLPALEN 
• De allereerste versie van deze elektronische facturatiesoftware kwam in november 2012 
online. Toen kon je er een factuur mee opmaken en bewerken.  

• Begin 2013 wordt Koalaboox de enige facturatiesoftware in België die verbonden is met de 
meeste Belgische banken. Een klant die met Koalaboox een factuur heeft opgesteld, weet met 
andere woorden of hij zijn betaling al dan niet heeft ontvangen. Hiervoor worden de gegevens 
dagelijks ingevoerd. Het idee? Dat de klant zich niet langer hoeft bezig te houden met het 
uitpluizen van zijn rekeninguittreksels. Wordt een factuur niet betaald, dan vertrekken er 
automatisch herinneringen. Dit bleef tot november 2014 het stokpaardje van het bedrijf.  

• De ontwikkelingsstrategie gebeurt hoofdzakelijk via een netwerk van boekhouders en 
fiduciaires die hun klanten producten aanbevelen. Een van de sleutelelementen toen, en ook 
vandaag nog, is het aanbieden van faciliteiten om documenten door te spelen aan boekhouders. 
Zij bevelen hun klanten Koalaboox aan, want de verkoopfacturen en bankstaten worden 
elektronisch verzonden, rechtstreeks in het formaat van de software van de boekhouder. Voor de 
boekhouder is het heel praktisch dat hij op elk ogenblik over alle documenten beschikt.  

• In november 2014 worden de aankoopfacturen geïntegreerd. Voor de aankoopfacturen is 
de oplossing heel innoverend. De papieren factuur wordt gescand en klaar is Kees. De software 
leest het beeld, sorteert de gegevens in een vervaldagboek en stuurt ze automatisch naar de 
boekhouder. Koalaboox pakt in diezelfde maand ook uit met de mobiele app ‘Kill the Bills’ om 
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onkostennota’s te verwerken. Net als voor de aankoopfacturen zorgt deze app voor een pak 
gebruiksgemak. 

• In december 2014 komen de schenkingen op de proppen. Elke klant kiest een 
liefdadigheidsinstelling en Koalaboox boekt voor elke factuur die het van een klant ontvangt één 
cent voor een goed doel. Met naar schatting een miljoen facturen in 2015 hoopt Koalaboox in 
datzelfde jaar 10.000 euro aan schenkingen te kunnen doen. En dan houden we geen rekening 
met de extra schenkingen die de gebruiker zelf kan doen.  

HET TEAM 

Frédéric Lodewyk, vennoot-oprichter - Serial entrepreneur 

Frédéric Lodewyk heeft in zijn loopbaan al talrijke diensten aangeboden aan kmo’s die hij goed 
kent. Ideeën hebben is goed, maar ze concretiseren zoals Frédéric is beter! Na een opleiding 
bedrijfsadministratie aan de Universiteit van Luik, gaat hij aan de slag bij Accenture, zijn eerste job 
in een groot Amerikaans consultancybedrijf. Drie jaar lang schuimt hij zowat de hele wereld af. In de 
volgende twaalf jaar houdt hij zich bezig met bedrijfsoverdrachten in België en, vooral vanaf 1997 
dan, in Duitsland. «  Ik heb altijd graag in het buitenland gewerkt. Waarom niet kiezen voor een 

grotere markt dan België én vlak bij huis. Dat ik dezelfde job doe, neem ik er graag bij », legt hij uit. 
Hij richt een bedrijf op in Duitsland en doet het dan van de hand om zich helemaal toe te leggen op 
de financiering van kmo’s. « Duiken er moeilijkheden op om een bedrijf over te laten, dan gaat het 

altijd om financieringsproblemen. » Frédéric spitst zich enkele jaren toe op factoring en vervolgens 
op het bankwezen. In 2011 keert hij naar België terug.  

Door zijn background en visie komt hij tot deze conclusie: «  Ondernemers, oprichters van 
bedrijven, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen beschikken niet over een tool die hun 
administratieve taken echt verlicht ». Ze halen er hun neus voor op, laten de aankoopfacturen op 
een hoopje komen op hun bureau en controleren niet of hun eigen facturen wel betaald worden. 
80  % van de ondernemers beheert zijn facturen overigens enkel in Excel, maar door moderne 
technologieën is die werkwijze totaal voorbijgestreefd. Het kan dus beter. Vandaag kun je facturen 
opstellen en verzenden met slechts enkele kliks, that’s it. Van administratieve vereenvoudiging 
gesproken. De opvolging van de betaling gebeurt vanzelf. Ook herinneringen vertrekken 
automatisch. Het idee achter Koalaboox is dat de zelfstandige zelf niets meer hoeft te doen, dat 
alles automatisch verloopt. « Wat we voor de aankoopfacturen wilden doen, is gebaseerd op 

hetzelfde principe. Niemand betaalt graag facturen. Het idee? De factuur wordt verzonden, ofwel 

via e-mail naar Koalaboox waar ze wordt verwerkt, ofwel op papier en dan wordt ze gescand en 

volgt ze dezelfde weg. Met het vervaldagboek op Koalaboox kiest de gebruiker de facturen die hij 

wenst te betalen. Het systeem was aanvankelijk bedoeld voor mensen die voordien nog nooit zelf 

een factuur hadden opgemaakt. » 

Jean-Charles Dwelshauvers, vennoot - Financier en globetrotter 

Jean-Charles Dwelshauvers had vrede kunnen nemen met het traject waarvoor hij familiaal was 
voorbestemd. Alleen treedt deze globetrotter in hart en nieren graag uit zijn comfortzone. Na zijn 
studies internationaal bedrijfsbeheer aan de universiteit van Maastricht behaalt hij een master in 
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financiën en investeringen aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam. Jean-Charles gaat na zijn 
studies enkele maanden aan de slag bij durfkapitalist Hercules Technology Growth Capital in Boston 
en werkt vervolgens enkele maanden bij Fortis Investments in Brussel als beheerder van afgeleide 
producten voor hij naar China vertrekt. Daar doceert hij financiën aan de universiteit van Jiao Tong 
in Shanghai en volgt hij cursussen Mandarijns. Een jaar later heeft hij de hele wereld afgereisd en 
gaat hij werken voor een familiebedrijf van verzekeringsmakelaars in Luik. «  Mijn professionele 

vooruitzichten oogden interessant  », geeft Jean-Charles toe. «  In het goed draaiende 

makelaarskantoor was mijn loopbaan mooi uitgestippeld, maar het was niet helemaal mijn ding. Ik 

ben echt op zoek naar een challenge. En ik had zin om te starten met een innoverend project dat 

me internationale perspectieven bood en dat vond ik daar niet terug. Kortom, ik wilde 

ondernemen. » 

Zijn ontmoeting met Frédéric Lodewyk geeft de doorslag. « We ontdekten dat we erg veel gemeen 

hebben. » Frédéric stelt hem voor om mee op de boot te springen, wat hij ook doet in januari 2014. 
Door zijn profiel houdt Jean-Charles zich vooral bezig met de financiële en operationele aspecten. 
Hij zoekt voortdurend naar nieuwe talenten en werkt mee aan de internationale ontwikkeling van 
het bedrijf. 

Thierry Benoit, vennoot - Business Developer 

Na zijn studies aan het ICHEC start Thierry zijn loopbaan in Peru met een eerste stage onder het 
thema “toegang tot microkrediet ten bate van de ontwikkeling van de informele economie”, een 
voorafschaduwing van wat later zou volgen. Gewapend met deze eerste ervaring vertrekt hij 2 jaar 
naar Mozambique voor Artsen Zonder Grenzen als financieel directeur. “Wat deze ervaringen me 

hebben geleerd? Vast en zeker het feit dat de mens in staat is om veel vindingrijkheid en 

creativiteit aan de dag te leggen wanneer de middelen ontbreken. Maar dat niet alleen. Ik heb ook 

kunnen vaststellen dat een billijke economische benadering de motor kan zijn voor de ontwikkeling 

van alle actoren die die benadering vormgeven. Ondernemers maken daar deel van uit. Ze spelen 

een primordiale rol.” 

Bij zijn terugkeer uit het buitenland heeft hij slechts één ding voor ogen: ondernemen. Hij is er 
echter van overtuigd dat hij nog veel kan leren in grote, degelijke bedrijven. Daarom rijgt hij functies 
aan elkaar in uiteenlopende sectoren: van financiën tot de Supply Chain, van de commerciële 
organisatie tot de invoering van complexe beheeroplossingen in grote filialen van een 
voedingsgroep. Hij eindigt het eerste deel van zijn loopbaan bij BPOST: “Ik voelde dat ik aan het 

einde van een tijdperk was aanbeland.  Ondernemen binnen een bedrijf is goed. Zelf ondernemer 

zijn is nog veel beter.” 

Thierry geeft zijn functie als loontrekkende op en start zijn eigen vennootschap. Hij wordt snel 
geconfronteerd met een bepaalde realiteit: de strategische plannen, de mooie “Business Cases” en 
de marketingplannen ogen allemaal fraai. Maar wanneer je klein bent zonder echte structuur ziet de 
werkelijkheid er anders uit: je moet je kunnen organiseren en financieren. En dat moet snel 
gaan. “Slechte beslissingen worden CASH betaald,” aldus Thierry. 

Maar op basis van zijn netwerk en zijn connecties kan hij banden aanhalen met partners en oude 
collega’s die hij ontmoette in de loop van zin carrière. Dat brengt hem er onder meer toe het 
concept PostGreen te ontwikkelen, een soort van virtueel postkantoor. Tijdens een toevallige 
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ontmoeting maakt Thierry kennis met Frédéric, de oprichter van Koalaboox. “Frédéric was op zoek 

naar een oplossing voor het versturen van poststukken. Ik had die oplossing. Het klikte meteen: ik 

hield van de aanpak van Frédéric, zijn ondernemingszin, zijn visie, zijn ambities. Frédéric heeft de 

gave om complexe zaken erg eenvoudig te maken. En Jean-Charles loopt over van talent: hij is 

professioneel en altijd bereikbaar.” 

Thierry beslist vervolgens om het team van Koalaboox te vervoegen en zijn knowhow in dienst te 
stellen van deze start-up: de ontwikkeling van netwerken, het zoeken naar partners, prospectie in 
België en het buitenland. Op die manier knoopt hij ook weer aan met zijn wortels: een microbedrijf, 
een internationale focus en een gezonde dosis uitdagingen. 

KOALABOOX = HAND IN HAND MET DE BOEKHOUDERS 
Koalaboox hecht specifiek belang aan het vergemakkelijken van de uitwisseling van documenten 
tussen boekhouder en klant. De boekhouder is de belangrijkste adviseur van zelfstandigen en 
kleine ondernemingen. 

Nieuwe technologieën maken het mogelijk het werk van zowel de zelfstandige als de boekhouder 
te vergemakkelijken. Koalaboox positioneert zich als een ‘facilitator’ voor het integreren van deze 
technologieën waarmee boekhoudkantoren en hun klanten in aanraking komen. 

De positionering is duidelijk. «  De moderne technologieën vormen een buitenkans voor 

boekhouders. Ze krijgen er sneller en veel nauwkeuriger informatie door, en dus kunnen ze meer 

tijd besteden aan hun klanten. Wij beschouwen onszelf als volwaardige partners van boekhouders, 

ook al is en blijft onze klant een zelfstandige. » 

WIE ZIJN DE KLANTEN? 
Koalaboox richt zich tot kleine ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen, 
maar ook tot verenigingen zonder winstoogmerk. «  We hebben onder onze klanten heel wat 

crèches en scholen », merkt Frédéric Lodewyk op. « Scholen zijn echt in de wolken! Voor hen is het 

echt zoveel makkelijker om diverse kosten aan ouders te factureren via Koalaboox. Ze winnen er 

gigantisch veel tijd mee! »  

HOEVEEL KOST HET? 
• Tot 10 klanten is Koalaboox gratis.  

• Een abonnement start vanaf 10 euro per maand en het duurste abonnement heb je voor  
29 euro per maand.  

• Het standaardpakket schommelt tussen 15 en 20 euro. 
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VANAF MEI 2015 INTELLIGENT BEHEER TEN DIENSTE VAN 
ZELFSTANDIGEN 
Vanaf mei 2015 lanceren we een nieuwe tool voor intelligent beheer, zowel online als via een 
mobiele app. Met deze nieuwe tool kan de gebruiker dagelijks in real time de kerncijfers van zijn 
bedrijf raadplegen: verkoop, aankoop, marges, resultaten van de afgelopen zes maanden en 
andere informatie zoals uitgaven aan goederen, lonen, enz. De onbetaalde facturen staan in het 
rood aangeduid. « Doel is de bedrijfsleider in staat te stellen betere managementbeslissingen te 

nemen op basis van de kerncijfers van het bedrijf. En dat kan allemaal door wat te spelen met een 

eenvoudige en intuïtieve software », benadrukt Frédéric Lodewyk. « Deze tool geeft indicaties voor 

het beheer en stuurtabellen, maar heeft niet de nauwkeurigheid van een boekhouding. Het zijn 

stuurtabellen zonder boekhoudkundige waarde. Middelgrote ondernemingen kunnen er informatie 

uit putten aan de hand van boekhoudsoftware. Alleen heeft onze doelgroep geen 

boekhoudsoftware. Ze werken met Word en Excel en beschikken niet over die gegevens. Op die 

manier kan een aannemer op een werf meteen zien hoe de zaken staan. Voor zelfstandigen is dit 

een enorme stap vooruit. » 

INNOVERENDE FINANCIERINGSTOOL 

Financieringslijn van 25.000 euro 

We trekken het voorbeeld van de aannemer nog even door. Hij werkt twee weken op een werf met 
twee werkmannen. Op het eind van de maand stuurt hij zijn facturen en de klant betaalt tussen 30 
en 60 dagen later. De aannemer heeft geen liquide middelen om zijn werkmannen te betalen en de 
volgende maand te starten. Vanaf nu beschikt die zelfstandige aannemer via Koalaboox over een 
financieringslijn van 25.000 euro. Dankzij deze innoverende oplossing beschikt hij over meer 
liquiditeiten en een financiële buffer.  

Wie financiering zegt, zegt ook op zoek gaan naar financieringsbronnen. Koalaboox heeft het 
concept ontwikkeld in samenwerking met ING. 

Op het scherm vind je een knop ‘De factuur financieren’. Heeft de gebruiker cash geld nodig, dan 
klikt hij erop en krijgt hij meteen een financiering voor de factuur. Het principe? Is de kleurcode 
oranje, dan krijgt de ondernemer de financiering, is de code grijs, dan niet. De financiële partners 
halen hun vergoeding uit een disconto op de factuur van 2,99 %. Een revolutionair proces dat 
internationaal zeker een grote impact zal hebben. 

WAARDEN 
Koalaboox is een software voor ondernemers: « We hebben veel bewondering voor al die mannen 

en vrouwen die ervan dromen om een project te starten en dan, op een bepaald moment, toch de 

stap zetten  », onderstreept Frédéric Lodewyk. «  We hebben deze software ontwikkeld om 
ondernemers te ondersteunen en hen te helpen hun bedrijf met succes uit te bouwen. » 
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MENSELIJK GELAAT 
In december 2014 bracht Koalaboox een nieuwe functionaliteit uit om het ondernemerschap een 
menselijk gelaat te geven. « De blingbling van de jaren 1980 ligt ver achter ons. Vandaag moet een 

ondernemer zich enigszins verantwoordelijk voelen tegenover de samenleving en het milieu. De 

zelfstandigen van vandaag tonen zich gevoelig voor deze waarden. » 

Gebruikers kiezen een vereniging die actief is rond een bepaald thema: gezondheid, dieren, 
milieu, ... Voor elke factuur die de gebruiker naar de vereniging stuurt, stort Koalaboox 1 cent 
terug. Een gebruiker kan natuurlijk altijd een extra schenking doen en, als hij dat wenst, een 
vereniging voorstellen die niet op de lijst staat. We valideren en activeren zijn aanvraag dan zo snel 
mogelijk.  

Samengevat: een vereniging kiezen is gratis, maar gebruikers kunnen uiteraard een bijdrage 
leveren door zelf te beloven dat ze voor elke factuur een schenking zullen doen. De verenigingen 
die Koalaboox voorstelt, zijn allemaal erkend. Dat betekent dat de gebruiker fiscale aftrek geniet 
voor schenkingen vanaf 40 euro. «  Voor ons is dit een goede manier om onze business een 

menselijk gelaat te geven. » 

ENKELE CIJFERS 
Koalaboox, dat is:  

• 12 medewerkers: 2 vennoten, 4 ontwikkelaars, 1 client support,  
1 financieringsverantwoordelijke, in totaal 8 loontrekkenden en 4 zelfstandige commerciële 
medewerkers. 

• 180.000 euro omzet in 2014. De geraamde omzet voor 2015 bedraagt 1 miljoen euro, 
waarvan het orderboekje al voor 500.000 euro gevuld is. Verwacht wordt dat Koalaboox een 
omzet van 5 miljoen euro zal boeken in 2017. 

• 28 % van de aandelen is in handen van de publieke holding Meusinvest, de rest is eigendom 
van de vennoten Frédéric Lodewyk en Jean-Charles Dwelshauvers, en Salvatore Iannello, 
gewezen CEO van Galler.  

• Meer dan 30 miljoen klanten, dat is het enorme net van de Duitse Volksbank waarmee 
Koalaboox in 2014 een partnership sloot en dat de Belgische software ter beschikking stelt van 
haar klanten.  

CONTACTS 
KOALABOOX : Thierry Benoit - thierry.benoit@koalaboox.com - 32 474 81 40 01 

Koalaboox Belgium Sprl - Kolonel Bourgstraat 127/16 - B1140 Bruxelles  

CONTACT PRESSE : Metaphore - Muriel Gilbert - 0475 41 24 13 - muriel@metaphore.eu
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