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Xpenditure - Sodexo 
Het positieve verhaal van de Belgische ondernemer:  

flexibel, innovatief en in staat om snel te groeien! 
 
 
Vrijdag 17 november 2017 – Ondernemers zijn echt overal, hun zin voor innovatie en creativiteit 
kenmerken de Belgische economie. De Dag van de Ondernemer, georganiseerd door Unizo, is 
een eerbetoon aan ondernemers en de ideale gelegenheid om met hun succesverhalen uit te 
pakken! Het avontuur van Xpenditure en Sodexo is een pleidooi voor open innovatie als 
ontwikkelingsstrategie. Hoe bouw je flexibele bedrijven die tegemoetkomen aan de behoeften van 
hun klanten en laat je zowel de ervaren als de creatieve ondernemingen groeien?   
 
Meer dan 70% van de klanten van Sodexo zijn kmo’s. Ze optimaliseren hun HR-strategie om de 
juiste talenten aan te trekken en willen tegelijk hun administratief beheer vereenvoudigen zodat ze 
zich op hun hoofdactiviteit kunnen concentreren. Sodexo heeft een nieuwe generatie digitale 
diensten ontwikkeld om het kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker te maken, zoals 
elektronische eco-, maaltijd- en cadeaucheques. Maar binnenkort moeten die ondernemers ook 
andere behoeften invullen om in te spelen op de nieuwe manieren van werken. “We analyseren 
die trends wereldwijd. Om betere oplossingen aan te reiken, diensten te ontwikkelen die binnen 
enkele jaren broodnodig zullen zijn, heeft Sodexo besloten zijn ervaring te delen met jonge 
ondernemingen die bruisen van creativiteit. De groep heeft een investeringsfonds opgericht van 50 
miljoen euro om disruptieve ideeën te steunen. Er kunnen dus snel nieuwe oplossingen worden 
ontwikkeld door de knowhow van Sodexo te combineren met de technologische spitsvondigheid 
van deze start-ups,” zegt Jérôme Lemouchoux, CEO van Sodexo Rewards & Benefits.  
 
Sodexo laat jonge ondernemers met innovatieve en creatieve ideeën dus beroep doen op zijn 
knowhow en internationaal netwerk. Samen bedenken ze in korte tijd vernieuwende oplossingen 
die de klanten zich nu nog niet kunnen inbeelden. Ze bieden een nieuwe generatie digitale 
diensten aan die het kleine en middelgrote ondernemingen echt gemakkelijker maken.  
 
Met Xpenditure, een bedrijf uit Mechelen, heeft Sodexo die principes van open innovatie in praktijk 
gebracht. Dankzij deze samenwerking kon Xpenditure zijn activiteiten in België uitbreiden en zijn 
aanwezigheid in het buitenland versterken.  
 
Xpenditure staat bekend om zijn digitale oplossing voor het beheer van onkostennota’s. De frisse 
kijk van Xpenditure veranderde de mentaliteit en deed de negatieve houding tegenover 
onkostennota’s omslaan in een opportuniteit voor ondernemers. Werknemers verliezen elk maand 
gemiddeld 2 tot 3 uur tijd met het beheer van hun onkostennota’s. De app van Xpenditure brengt 
dat terug tot 15 minuten. De nota’s worden in real time beheerd en rechtstreeks in het financiële 
systeem geconsolideerd. Pure winst dus voor de ondernemer én de werknemers, die de onkosten 
allebei beter kunnen opvolgen. De oplossing maakt uitgaven in real time zichtbaar voor werknemer 
en management zodat de uitgaven voor onkostennota’s dalen met gemiddeld 7 tot 15%.  
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Van start-up naar scale-up 
 
In maart telde Xpenditure 60 medewerkers. Vandaag zijn het er 215, verdeeld over 10 kantoren 
wereldwijd (NY, Sao Paulo, Londen, Warschau en uiteraard de hoofdzetel in Mechelen). De 
klanten van Xpenditure zijn zowel kleine kmo’s als grote groepen, zoals AEDrent, Wolters Kluwer, 
Willemen Bouwbedrijf, de stad Mechelen en Deloitte. 
 
“We waren onder de indruk van de flexibiliteit van dit bedrijf, dat niet alleen enorm creatief is in de 
manier waarop het technologie inzet maar ook in de manier waarop het met de klanten omgaat. 
De flexibele contracten die worden gebruikt houdt Xpenditure scherp en zorgen ervoor dat er 
steeds de beste dienstverlening wordt gegeven. Vandaag moet je het vertrouwen van de klant elke 
dag opnieuw verdienen. Dat is een disruptieve opvatting van het klassieke businessmodel die 
grote risico’s inhoudt maar wel inspeelt op een reële behoefte in de markt. Ook hun benadering 
van de millennials (werknemers geboren na 1980) heeft ons overtuigd. Hun R&D focust op dat 
publiek. “Het is een gedurfde keuze,” legt Jérôme Lemouchoux, CEO van Sodexo Rewards & 
Benefits, uit.  
 
“We ontvingen meer dan 20 erg interessante aanbiedingen van bekende durfkapitaalfondsen. We 
hebben eerst gesprekken aangeknoopt met Sodexo. Ze hielden van ons product en deelden onze 
groeivisie voor het bedrijf. Ze begrepen dat onze markt momenteel wordt gedomineerd door een 
beperkt aantal belangrijke spelers en dat een nieuw rondje financiering met durfkapitaal niet 
volstaat om lid te worden van dat selecte clubje. Sodexo was op zoek naar een partner voor het 
beheer van onkostennota’s en we vinden het geweldig dat ze Xpenditure hebben gekozen. We 
hebben een partnership aangegaan met Sodexo, een van de grootste bedrijvengroepen ter wereld 
en, onder hun impuls, ook met de specialist op het gebied van reisboekingen, iAlbatros. We 
hebben ervoor gekozen al die ervaring samen te brengen in een nieuw bedrijf dat klaar staat om 
een innovatieve oplossing voor de reis en onkostensector uit te werken. Die samenwerking zal ons 
helpen onze visie te realiseren en een wereldspeler te worden,” aldus Boris Bogaert, medestichter 
van Xpenditure. 
 
Van scale-up tot corp-up 
 
Het boeiende verhaal wordt voortgezet wanneer een derde bedrijf gaat meewerken.  
In samenwerking met iAlbatros, nog een start-up die door Sodexo wordt gesteund, biedt 
Xpenditure kmo’s voortaan een heel eenvoudige en efficiënte oplossing voor het beheer van 
reisboekingen. 
 
In 2020 zullen 50% van de werknemers in bedrijven millennials zijn, in 2025 stijgt hun aantal tot 
75%. Het zijn digital natives, die alle nieuwe communicatiemiddelen gebruiken en veel en anders 
reizen. Ze chatten, gaan op zoek naar interactiviteit, gebruiksvriendelijke en mobiele tools en zijn 
zich veel meer bewust van het kostenplaatje van hun levensstijl dan de vorige generatie.  
 
Specifiek voor millennials die veel reizen heeft iAlbatros de oplossing Maya ontwikkeld. “Het 
platform is zo eenvoudig te gebruiken dat onze reizigers stonden te trappelen om ermee aan de 
slag te gaan. We kunnen onze reisonkosten veel nauwkeuriger opvolgen en zien waar we de 
kosten nog kunnen drukken. “ zegt xxx 
 
Deze 100% mobiele online business travel oplossing, die veilig is, volledig configureerbaar en die 
toegankelijk is vanop elk toestel, zal de sector van de zakenreizen op zijn kop zetten. Ze 
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combineert immers de kracht van een tool voor zakenreizen met een interface die is geïnspireerd 
op de beste reiswebsites.  
 
 
Het is wel duidelijk, ondernemers zijn overal, ze zijn geconnecteerd en hebben nood aan efficiënte 
oplossingen die hen tijd doet besparen om met hun core business bezig te zijn, die het hun 
medewerkers gemakkelijker maken en die hen geld doen besparen. Het zijn net die oplossingen 
die door andere ondernemers worden ontwikkeld die op hun beurt dankzij de kracht van een grote 
groep kunnen groeien. Dat is het positieve verhaal van de Belgische ondernemer: flexibel, 
creatief en in staat om snel te groeien! 
 
 
Voor een demo van de oplossing voor onkostenbeheer en zakenreizen: 
https://xpenditure.com/en/home 
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