
 

 

Sofindev en de familie Christiaens sluiten partnership voor de verdere groei van 
Christiaens NV 

30 juni 2020 

Met het oog op de versterking van haar groei, heeft de familie Christiaens een overeenkomst bereikt met 
Sofindev voor een instap in het kapitaal van de groep. De familie Christiaens blijft belangrijke aandeelhouder 
en Alexander en Olivier Christiaens, met ondersteuning van hun vader en oprichter Marc, blijven 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Christiaens NV. 

  

Christiaens NV, gevestigd in Passendale, België, is een snelgroeiende full service IT-diensten-leverancier. Met 
een team van c.45 ervaren en hoogopgeleide medewerkers implementeert Christiaens ERP software van 
Microsoft Dynamics 365 Business Central en aanverwante software oplossingen. Daarnaast levert Christiaens 
IT-infrastructuuroplossingen, zoals hardware, systeem- en kantoorsoftware, back-up, cloud, virtualisatie, 
netwerkbeheer, IT-security en IT-beheer bij kleine en middelgrote organisaties. Christiaens Computer Service 
werd in 1982 opgericht door Marc Christiaens en mede dankzij de ondersteuning van zijn zonen Alexander en 
Olivier, die de operationele leiding in handen hebben, is Christiaens uitgegroeid tot een toonaangevende 
speler op de Belgische IT diensten markt. 

'WE MAKE TECHNOLOGY WORK' 

Een enorm aanbod aan IT-oplossingen staat vandaag ter beschikking van bedrijven om haar bedrijfsprocessen 
te ondersteunen en versterken. De succesvolle ondernemer van vandaag wil zich echter meer dan ooit 
concentreren op de kernactiviteiten van zijn organisatie. Daarom doet hij steeds vaker beroep op een IT-
specialist die hem adviseert bij de keuze, de realisatie en de ondersteuning van IT-oplossingen. ‘We make 
technology work’ is bij Christiaens geen loze slogan. De uitdaging bestaat er niet in om IT-infrastructuur en 
bedrijfssoftware te verkopen, maar om deze componenten samen te brengen tot een succesvolle oplossing. 
Daar is heel wat expertise voor nodig en die heeft Christiaens in huis.  

Christiaens begrijpt de problematiek van de kleine en middelgrote organisaties beter dan wie ook. Sinds 1982 
heeft het bedrijf honderden bedrijven bijgestaan bij de keuze, realisatie en ondersteuning van IT-oplossingen 
en dit met drie basisprincipes die klanten sterk waarderen: 1) een pragmatische aanpak, 2) full-service 
dienstverlening en 3) sterke partnerships met marktleiders. Christiaens gelooft in de samenwerking met sterke 
partners, wiens producten de kwaliteit en de continuïteit van het bedrijf weerspiegelen. Zo heeft Christiaens 
langlopende partnerships met o.a. Microsoft, HP, Veeam, VMWare, Companyweb en vele andere. Christiaens 
heeft in het Microsoft Partner Programma de erkenning verkregen in de allerhoogste categorie als Microsoft 
Gold Partner. Dit waarborgt dat Christiaens over de hoogste expertise beschikt in het leveren van de vereiste 



 
 
 
 
kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsoplossingen. Dankzij die brede waaier aan oplossingen 
ondersteunen ze bedrijven bij hun “digitale transformatie”.  

Met de instap van Sofindev haalt de familie Christiaens een sterke financiële en strategische partner aan 
boord. Dit zal Christiaens toelaten om de sterke groei van haar activiteiten te versnellen. Daarbij zal verder 
ingezet worden op de uitbreiding van het bestaande team en competenties, maar ook strategische overnames 
behoren tot de groeipistes. 

 

 

Marc, Alexander en Olivier Christiaens, gedelegeerd bestuurders Christiaens:  

“De instap van Sofindev in ons kapitaal is een weloverwogen beslissing, die kadert in onze ambitie om 
Christiaens verder te laten groeien en ontwikkelen in een dynamische en consoliderende markt van 
aanbieders van bedrijfssoftware en IT diensten. Met Sofindev halen we een complementaire partner aan 
boord die dezelfde waarden deelt als ons familiebedrijf en een mentaliteit en toekomstvisie heeft die perfect 
aansluiten bij de huidige noden en ambities van ons bedrijf.  

Christiaens heeft een sterke en leidende positie opgebouwd als aanbieder van IT diensten op basis van de 
Microsoft Dynamics 365 suite en aanverwante software en IT-infrastructuur oplossingen.  Met de inbreng van 
Sofindev zijn we gewapend om onze bestaande marktpositie verder te verstevigen en ons aanbod uit te 
breiden, waarbij we trouw blijven aan onze waarden als familiebedrijf.” 

Over Christiaens: www.christiaens.net 

 
 
 

http://www.christiaens.net/
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Jan Camerlynck en Jean-Roger de Bandt, Partners Sofindev:  

“Christiaens is een leidende speler in België op het gebied van business software implementaties, met een 
focus op Microsoft Dynamics 365 Business Central voor kleine en middelgrote organisaties in een breed aantal 
sectoren. Dit partnership past perfect binnen onze strategie om de groei van toonaangevende ondernemingen 
te ondersteunen en op die manier betekenisvolle waarde te creëren in partnership met de familiale eigenaars 
en zaakvoerders.” 

De investering in Christiaens is de eerste investering van het recent opgerichte Sofindev V fonds. 
 

Over Sofindev 

 

Sofindev is een toonaangevende onafhankelijke private equity onderneming, gespecialiseerd in buy-out en 
groeikapitaal voor kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux. Sofindev werd in 1991 opgericht door Sofina 
en Colruyt, twee vooraanstaande familiaal gecontroleerde beursgenoteerde groepen. Sinds die tijd is het 
Sofindev team geëvolueerd naar volledige onafhankelijkheid en heeft het zich omringd met een breder aantal 
gerespecteerde familiale en (internationale) institutionele investeerders. Onder deze investeerders bevinden 
zich ondernemers en eigenaren van familiebedrijven waarin Sofindev in het verleden heeft geïnvesteerd. 
 
De Sofindev fondsen hebben meer dan 250 MEUR kapitaal geïnvesteerd in zo’n 50 kleine en middelgrote 
bedrijven. Momenteel beheert het Sofindev Management team het Sofindev IV fonds (°2015) met een 
toegezegd kapitaal van 107 MEUR en het onlangs opgehaalde Sofindev V fonds (°december 2019), met totale 
toezeggingen van 170 MEUR. Net als Sofindev IV zal Sofindev V investeringen realiseren in het kapitaal van 
succesvolle kleine en middelgrote bedrijven in de Benelux, in partnership met de ondernemers en 
management teams van deze bedrijven, ter ondersteuning van hun verdere groei. 
 
Meer details op onze website: www.sofindev.com 

 

http://www.sofindev.com/

