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Vijf Vlaamse business angels gaan in deze reeks op de foto met hun beste investering ooit.  
Ze vertellen ook waarom ze investeren in deze ondernemers. En nee, dat gaat dus niet over geld.

B

TEksT Kate Van Nieuwenhove   foTografiE Charlie De Keersmaecker
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‘Als je samen 
zo’n parcours 

aflegt, smeed je 
banden voor  

het leven’

‘als jonge ondernemers voelden mijn broer en 
ik vaak de nood aan een ervaren rot in het vak 
om advies te vragen. Die rol wil ik nu zelf spelen.’

Nadat ze hun softwarebedrijf Compex in 2001 overlieten 
aan Siemens, hadden Wim en Guido Beazar niet langer de 
behoefte om zelf iets uit de grond te stampen. Maar hun 
strijdlust waren ze nog niet kwijt: ‘We wilden de fun van 
het ondernemen nog meemaken, maar dan zonder de 
dagelijkse beslommeringen. Compex is onderneming van 
het jaar geworden en had multinationals als klant. Als 
business angels kunnen we die expertise inzetten. Jonge 
ondernemers hebben het in de snel veranderende ICT-
sector niet altijd makkelijk. Wij hadden ook wel een door 
de wol geverfde expert kunnen gebruiken destijds.’ 
In 2003 kwamen de broers in contact met Elsyca: ‘Als 
spin-off van de VUB had het bedrijf enorm veel hoogtech-
nologische kennis in huis. Maar ze slaagden er moeilijk in 
om de stap naar commercialisering te zetten. Wij hebben 
hen geholpen om van technisch gericht denken over te 
schakelen naar klant- en marktgericht denken.’
Elsyca is gespecialiseerd in computermodellen voor de 
optimalisatie van elektrochemische processen, zoals 
galvaniseren, elektropolijsten en electroforming. ‘Met 
behulp van die simulaties kunnen problemen tijdens de 
productie worden voorkomen, in onder meer de automo-
bielsector en de aerospacesector. Een tweede markt betreft 
het in kaart brengen van corrosiegevoeligheid om nadien 

oplossingen aan te leveren voor bescherming. De technolo-
gie wordt toegepast op onder meer ondergrondse pijpleidin-
gen en offshore boorplatformen en windmolenparken.’

Van diepTepunT naar exiT
Tijdens de automobielcrisis in 2008 en 2009 zakte de omzet 
van Elsyca op een paar maanden tijd naar een dieptepunt. 
‘Dat leidde uiteraard tot grote spanningen. Een paar jaar 
later moesten we een streep trekken door een ontwikke-
lingsproject voor flexibele zonnecellen, alweer door een 
instorting van de markt. Ik heb toen de rol opgenomen van 
pendeldiplomaat, om de vaak extreme standpunten van 
ondernemers en financiers met elkaar te verzoenen. De 
laatste hadden op dat moment zowat alle aandelen in 
handen kunnen krijgen. Maar dat was uiteraard nefast 
geweest voor de motivatie binnen het bedrijf.’
De crisissen dwongen Elsyca om te innoveren en nieuwe 
paden te verkennen. ‘We zijn er in geslaagd om de klassieke 
markten weer op te starten en nieuwe markten aan te 
boren. Op dit moment is Elsyca de wereld aan het verove-
ren, met 3 miljoen omzet per jaar in de EU, US en China.’
‘Als je samen zo’n parcours aflegt, met vallen en opstaan, 
worden er banden gesmeed voor de rest van je leven. Als 
business angel ben je een soulmate van de ondernemer: je 
schaart je achter hem, ook al is de return helemaal niet zeker. 
Maar bij Elsyca ziet het er naar uit dat er binnenkort een exit 
komt. Een volwassen en enthousiast managementteam 
neemt de touwtjes volledig in handen. Het perfecte scenario.’
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