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Ons doel

Sereni wil de beste uitvaartplanner van 
België worden, waarbij elke uitvaart 
uniek is. Dit kunnen we alleen bereiken 
door met elkaar samen te werken. 

Alles staat in dienst van de 
nabestaanden van de overledene, 
waarbij de wensen van de overledene 
maximaal worden vervuld.

Onze organisatie

Sereni medewerkers zijn onze 
voornaamste kracht: ze kunnen zich bij 
ons volop ontplooien en worden op een 
stimulerende manier beloond voor hun 
prestaties. Alle medewerkers krijgen 
de nodige vrijheid, bevoegdheid en 
vertrouwen zodat iedereen het beste 
van zichzelf kan geven. 

We zoeken naar collega’s die ons ook 
kunnen doen groeien. We worden 
beoordeeld naar de kwaliteit van 
ons team. Teamleaders hebben een 
voorbeeldfunctie: we doen wat we 
zeggen en zorgen voor coaching waar 
nodig. 

Klaar voor  
de toekomst?

Sereni biedt jouw onderneming 
meer groeimogelijkheden;  
we geven je expertise, zuurstof en 
extra kracht om jouw zaak verder 
uit te bouwen en om regionaal op 
de kaart te staan. 
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Onze waarden

Wij gaan voor kwaliteit in ons werk.  
En we dagen onszelf steeds uit om nog 
beter te worden.

Onze sleutelwoorden: 
transparantie, integriteit 
& vertrouwen.

Als uitvaartondernemer dragen wij ook 
de traditionele waarden en kennis van 
het beroep hoog in het vaandel.

Vertrouwen
Respect 
Integriteit
Empathie
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Voor alles: een netwerk van 
ondernemers
Sereni biedt nieuwe mogelijkheden. 
In het Sereni netwerk wordt nauw 
samengewerkt, expertise gedeeld, 
ontzorgd. Het is ondernemen met oog 
op de toekomst.

Praktijk

Management informatie systeem 
Sereni maakt gebruik van een 
centraal IT-systeem, de Sereni app, 
om alle uitvaartcentra gestructureerd 
(financiëel, logistiek, HR,...) te onder-
steunen over de hele organisatie heen.

De Sereni app evolueert mee met 
de praktijk en bevat een centrale 
database van artikelen en diensten, 
contactpersonen, uitvaartlocaties, 
procedures,... 

Sereni Academy
Elke dag leren we met plezier bij. In de 
Sereni Academy geven we inzichten 
in het hele operationele spectrum; 
van Adobe InDesign tot wetgeving en 
leidinggeven. Vanuit praktijkervaringen 
houden we dit pakket aan opleidingen 
continu actueel.

Sereni team 
We houden een jaarlijkse bijeenkomst 
van alle medewerkers van Sereni. 
Dit met de bedoeling om zowel onze 
werking als kwaliteit van diensten te 
verbeteren, maar ook met het oog op 
een goede teamspirit te creëren binnen 
een ontspannende omgeving.

Principe

Sereni centraliseert wat beter  
centraal kan gebeuren, en houdt  
lokaal wat best lokaal wordt gedaan. 

Omdat de verankering van de 
uitvaartondernemer binnen  
de lokale gemeenschap cruciaal is,  
zal de centrale structuur licht zijn.  
De klemtoon van Sereni ligt bij de  
lokale uitvaartondernemer. 

Afhankelijk van de regio en de 
uitvaartcentra die reeds deel uitmaken 
van het netwerk, streven we naar 
een centraal en volledig uitgerust 
uitvaartcentrum, waarrond één of 
meerdere uitvaartkantoren liggen  
op beperkte afstand. 

Deze uitvaartkantoren zijn uitgerust 
met digitale technologie en eigen-
tijdse ontvangstruimten voor het 
intakegesprek, met mogelijks een 
kleinschalig funerarium voor het 
rouwbezoek.

Nadruk op ontzorgen
Binnen het netwerk wordt intens 
samengewerkt. Taken worden 
gecentraliseerd, knowhow gedeeld.  
Zo kan de lokale Sereni uitvaart-
ondernemer zijn kernopdracht beter,  
en met nog meer toewijding, vervullen.

Focus op de essentie
Door het centraliseren van een 
aantal kerntaken, hebben de Sereni 
uitvaartplanners meer tijd voor de 
essentie: nabestaanden met al hun 
kennis bijstaan. Want elke uitvaart is 
uniek. Elke uitvaart is maatwerk.
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Indien er interesse is tot samenwerking 
sturen we jou een vragenlijst met 
informatie die we nodig hebben om een 
correcte waardering te maken van uw 
bedrijf, zoals:  

 · financiële cijfers  
(van de laatste 3 jaar);

 · organisatie en juridische structuur 
van uw bedrijf; 

 · overzicht van de medewerkers; 
 · gewenste samenwerking zoals de 

toekomstige rol (korte en lange 
termijn) van de ondernemer en 
eigenaar; 

 · wensen ivm het vastgoed; 
 · overzicht van alle activa zoals 

voertuigen (functionele en/
of ceremoniële lijkwagens en 
personenwagens) 

 · verkoopswensen: aandelen of 
handelsfonds, gewenste huur 
voor vastgoed in eigendom, 
prijsverwachting, ...

Geboeid door uitvaart?

Wij leren je de knepen van het vak. 
Onder de vleugels van Sereni kan je 
groeien als zelfstandig ondernemer.
Zoals we voor elke uitvaart de tijd willen 
nemen, willen we voor een overname 
ook de tijd nemen. 

Je wilt dat jouw onderneming, met 
vaak een lange geschiedenis, in goede 
handen komt en hiervoor is een 
‘klik’ tussen jou en Sereni cruciaal. 
Bovendien wensen we bij voorkeur een 
samenwerking aan te gaan voor lange 
termijn. 

Concreet wil dit zeggen dat, na de 
gesprekken die we samen reeds hadden 
om mekaar beter te leren kennen, het 
noodzakelijk is om in alle vertrouwen 
tot een voorlopige waardering van de 
onderneming te kunnen komen. 

Neem de tijd om hierover na te 
denken, zolang als nodig is. Sommige 
uitvaartondernemers geven direct aan 
dat ze verder willen praten, anderen 
vragen enkele weken of zelfs langer 
bedenktijd: er is geen haast bij. 

Heb je al aan opvolging gedacht? 
Wil je een zaak succesvol uitbouwen 
en laten groeien, dan is continuïteit 
essentieel. Of het nu jouw kinderen 
zijn of een andere opvolger is, Sereni 
geeft hen de nodige ondersteuning.
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Omhels de toekomst, stap mee in een 
nieuw verhaal van collega-ondernemers, 
waardoor je terug de tijd krijgt om te 
doen wat je graag doet.
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4 · De intentieverklaring
Het akkoord wordt geformaliseerd 
met een intentieverklaring. Alle 
samenwerkingsvoorwaarden worden 
hierin overeengekomen.

5 · Bedrijfsonderzoek
Jouw zaak wordt zowel financieel, 
juridisch als sociaal onderzocht 
op onbekende risico’s. Goede 
afspraken maken goede vrienden.
Na het bedrijfsonderzoek worden alle 
overeenkomsten opgesteld.

6 · Bespreking van de overeenkomsten
Je bespreekt de overeenkomsten met 
jouw advocaat en/of boekhouder en 
koppelt naar ons terug.

7 · Ondertekening en samenwerking
Bij ondertekening van de overeen-
komsten, worden de financiële aspecten 
afgehandeld. Na het actualiseren van 
het aandelenregister, bespreken we 
samen het integratieplan. De samen-
werking, als Sereni partner, is dan een 
feit.

Sereni streeft ernaar om de transactie 
volledig af te sluiten binnen de maand na 
de start van het bedrijfsonderzoek.

Ons proces: van gesprek  
naar samenwerken.

We volgen een logisch traject, op 
tempo van jouw onderneming. In 
enkele stappen creëren we duidelijk 
afgebakend proces, van het eerste 
gesprek tot de eerste samenwerking.

1 · Eerste kennismaking
We luisteren naar jouw noden en 
wensen, naar jouw specifieke situatie. 
En wij leggen graag uit waar wij voor 
staan, wat wij voor jouw zaak kunnen 
betekenen.

2 · Informatie uitwisseling
Heb je interesse om met ons samen 
te werken, dan bekijken we samen 
alle bedrijfsgegevens. Wij hebben 
daar een handige vragenlijst voor 
ontwikkeld. Op basis van de verzamelde 
gegevens werken wij een concreet en 
onderbouwd voorstel uit.

3 · Bespreking van het voorstel
Een waardebepaling wordt beïnvloed 
door heel wat factoren. In alle openheid 
bespreken we samen hoe Sereni tot 
een waardebepaling komt en sturen we 
dit bij in overleg en met kennis van alle 
factoren.

Interesse in samenwerking? 
Geheel vrijblijvend zitten we  
graag met je rond de tafel.  
Een open gesprek, in vertrouwen.
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Maak kennis met Sereni 
Vragen? Stel ze ons.

Sereni 
Raad van Bestuur

Michel 
Verhaeren

Bram 
Coussement

Amaury 
Hendrickx

Bruno 
Quirijnen

Sereni 
Management

Bram Coussement
CEO
bc@sereni.be

Thomas Heiremans 
Directeur Vlaanderen
th@sereni.be

Charles D’haeye 
Directeur Wallonie
Charles.dhaeye@sereni.be

Bruno Quirijnen
COO 
bq@sereni.be

Pierre Forrier
Directeur Brussel
pierre.forrier@sereni.be

Bart Van den Bossche 
Financieel directeur
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Michel Verhaeren
Michel stond 18 jaar aan het hoofd van 
Viabuild, een familiale onderneming 
actief in de bouwsector en staat 
nu aan het hoofd van het familiaal 
investeringsfonds Vermec. Michel zal 
met zijn operationele ervaring Sereni 
met raad en daad kunnen bijstaan

Amaury Hendrickx
Amaury is bijna 20 jaar actief als private 
equity investeerder in het buitenland.  
Hij werkte hoofdzakelijk voor Merrill 
Lynch in Londen. Amaury is ook 
ondernemer in eigen naam en land, 
en stichtte Ellis Gourmet Burger, een 
horeca concept actief in drie landen 
en Dentius, de grootste groepering van 
tandartsen in Belgie.

Bram Coussement
Bram Coussement heeft ruime ervaring 
in nationale en internationale M&A en 
integratietrajecten. Hij is afkomstig uit 
Kortrijk, heeft economie gestudeerd 
in Antwerpen en Gent en heeft onder 
meer gewerkt als analist, adviseur 
van start-ups en business developer. 
De afgelopen 12 jaar heeft hij voor 
Fedrus en CRH meegewerkt aan de 
uitbouw en optimalisatie van diverse 
bouwmateriaal-bedrijven in België, 
Nederland, UK, Duitsland en Frankrijk.

Bruno Quirijnen
Bruno was bestuurder van Quirijnen 
uitvaartzorg (qui.be) in Brasschaat en 
heeft 30 jaar ervaring in de sector.
Hij is mede-oprichter van VARU 
en Uitvaartunie Vlaanderen. Hij 
liberaliseerde het vrij lijkenvervoer, de 
alleenaangifte en is blijvend actief om de 
belangen van de sector te verdedigen. 

Thomas Heiremans  
Thomas was 15 jaar actief als zelfstandig 
bestuurder en uitvaartondernemer.

Zelf heeft hij mee de overnames van 
verschillende bedrijven afgerond en was 
hij steeds op zoek naar hoe de sector 
verder te professionaliseren.

Pierre Forrier 
Pierre Forrier is een bekende naam 
in Brussel. Pierre werkte vanaf zijn 
tienerjaren mee met zijn vader in het 
familiebedrijf. In 1990 nam hij de zaak 
van zijn ziek geworden nonkel over in 
de Begijnenstraat in Brussel. Hij is een 
vertrouwd gezicht geworden in de 
sector, ook omdat hij zich jarenlang 
actief inzette voor de Syndicale Kamer 
van Begrafenisondernemers in Brussel 
en Brabant.

Charles D’haeye
Charles heeft meer dan 15 jaar ervaring 
in de dienstensector waar het menselijk 
aspect een belangrijke rol speelt.
Hij heeft ondermeer gewerkt in de 
informaticasector, consultancy en 
beveiliging. Hij beschikt over heel wat 
expertise en ervaring bij integraties en 
fusies van nieuwe ondernemingen, zeker 
ook op operationeel gebied om tot een 
win-win resultaat te komen.

Bart Van den Bossche 
Bart begon zijn loopbaan bij Deloitte 
als consultant inzake optimalisatie van 
financiële processen & systemen.  
De laatste 5 jaar vervulde hij 
verschillende financiële functies 
bij bedrijven in de retail sector en 
gezondheidszorg. Hij vervoegde Sereni 
in 2019.
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Passie voor het werk 
en voor het leven

Samenwerken in het Sereni netwerk maakt 
dat je tijd hebt om jouw passie voor je job ten 
volle te verwezenlijken. Maar omdat Sereni veel 
zorgen overneemt, maak je ook tijd voor het 
leven naast het werk.


