
 
 

                
 
 
 
 
 +32 479 98 21 20  Als executive bij DPG Media, vele jaren als CFO, kreeg 

ik een passie voor merken, voor processen, voor 
continue verbetering en, als gevolg, voor een stevig 
rendement.  
Als business coach evolueerde ik naar coachend 
leiderschap. Met veel aandacht, voluit aanwezig zijn 
en als ‘question thinker’ haal ik het beste in de 
medewerkers naar boven.  
 
Rendement en engagement komen samen in ‘Op 
weg naar een leancultuur’, het managementboek dat 
in 2020 bij Pelckmans verscheen. 
  
Alle puzzelstukjes komen nu samen als ondernemer. 
Zo zijn er De Supporters, waar administratieve 
ondersteuning wordt geboden vanop afstand, via 
een abonnement. En RentMyBrain waar financiële 
consulting centraal staat. Daarnaast bouwde ik ook 
nog Coachwijzer: een digitaal platform waar 
mensen die op zoek zijn naar loopbaanbegeleiding 
de ideale coach kunnen vinden. 
  
Van nature uit ben ik nieuwsgierig, met een neus 
voor talent en voor opportuniteiten. Ik kijk 
strategisch vooruit en holistisch breed en kan net zo 
goed pragmatisch met beide voeten in de modder 
staan.  
In m’n projecten ben ik altijd zeer betrokken en 
verantwoordelijk. Ik ga er voluit voor en als ik ergens 
in geloof, ben ik zéér overtuigend.  
Ik neem graag en veel initiatief en, hoe kan het ook 
anders, werk heel graag samen in een team.   

  
 ben@desupporters.be 
  
 B-2800     Mechelen 
  

      31 mei 1967 
  

 Samen met Lucie 
Zonen Matthias (°95) en Thomas 
(°97) 

  

     linkedin.com/in/benleo/ 

  

    www.desupporters.be 
www.rentmybrain.be 
www.benleo.be 
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OPLEIDING 
 
 
2015 2017 The Coaching Square– Zellik 
  ICF Personal & business coaching (Root & Grow) 
 
2014  Vlerick Management School– Gent 
  People Management 
 
2013  Antwerp Management School– ‘s Hertogenbosch 
  Executive management De Persgroep 
 
2012  Vlerick Management School– Gent 
  Executive master in corporate finance 
 
2000  Vlerick Management School– Gent 
  Middle Management 
 
1986 1991 VUB – Brussel 
  Handelsingenieur 
 

 
 

WERKERVARING 
 
 
Jul 20 heden Mede-oprichter 
  De Supporters en RentMyBrain 
 
Met de lancering van De Supporters en RentMyBrain doen Anke Vandenhouwe (mijn mede-oprichter) en ikzelf in 
weze niets anders dan de activiteiten waarin we in het verleden succesvol bleken. 
  
Bij De Supporters bieden we administratieve ondersteuning vanop afstand. We matchen de juiste administratieve 
expert (‘De Supporter’) met het juiste bedrijf (qua competenties èn DNA), en voorzien die Supporters van een 
‘lean’-bril, zodat ze inefficiënties in taken herkennen. De hyperflexibele abonnementsformule ontzorgt 
bedrijfsleiders van taken in de domeinen Office Management, Finance en HR. Onze Supporters zijn er bovendien 
altijd: op basis van een gedetailleerde back-upplanning neemt een collega-Supporter de taken tijdelijk over in 
geval van ziekte of vakantie. www.desupporters.be.  
 
RentMyBrain resulteert in een klare kijk op finance. Via financial consulting en workflow optimalisatie brengen we 
orde en structuur, bieden we analyse en inzicht en fungeren we als klankbord. www.rentmybrain.be 
 

 



 
 

Sep 19 Jun 20 Auteur van “Op weg naar een leancultuur” 
  Pelckmans Pro 
 
Auteur van een management boek, verschenenen in juni 2020 bij uitgeverij Pelckmans “Op weg naar een 
leancultuur. Meer rendement, meer engagement”. Hierin beschrijf ik hoe je als organisatie een leantransformatie 
kan opzetten, uitrollen en, vooral ook, duurzaam kan implementeren. https://www.benleo.be/op-weg-naar-een-
lean-cultuur/  
  

 

Sep 19 heden Mede-oprichter 
  Coachwijzer 
 
Met Coachwijzer hebben we een digitaal platform gebouwd waar mensen op zoek naar loopbaanbegeleiding de 
coach kunnen vinden die best bij hem of haar past. Het platform is intussen uitgegroeid tot het grootste in zijn 
markt en zal verder uitgebreid worden naar alle vormen van mentale gezondheidszorg. 
https://www.coachwijzer.be/ 

 

Jun 18 heden Corporate development 
  CSI Business Consulting 
 
Bij CSI Business Consulting fungeer ik als corporate development manager met als opdracht CSI BC als bedrijf 
verder te doen groeien. De opdracht omvat zowel strategie, sales, marketing, contracting en recrutering. 
Daarnaast ben ik er ook de architect van een bijzonder opleidingsprogramma in lean management, Bens Bakery 
https://bensbakery.be/ 

 

Jun 18 heden Executive coach 
  Lacrudis 
 
Mijn jarenlange ervaring als executive in combinatie met een grondige opleiding zijn de voedingsbodem om als 
executive coach en mentor te fungeren. Ik bied een klankbord aan executives, aan managers en bedrijfsleiders. Ik 
luister en stel vragen. Ik confronteer en geef vanuit mijn professionele ervaring deskundig advies. 
https://www.benleo.be/executive-coaching/  

 

Apr 15 Mei 18 CFO 
  De Persgroep Publishing 
 
 Verantwoordelijk voor de financiële afdeling en het lean management team (26 FTE’s) 

 Project sponsor voor de implementatie van een lean cultuur, wat leidde tot duurzame operationele 
excellentie 

 Fusie en overname van Sanoma Magazines en diverse online services (Spaargids, MijnEnergie) 
 Joint-Venture Realo Belgium (digitaal immo-platform) 

 Dealmaker van de fusie Roularta-Medialaan-Mediafin 

 Transformatie van een fast-mover naar een abonnementen bedrijf. Transformatie van “eerst print” naar 
“eerst digitaal” 



 
 

Apr 00 Apr 15 CFO 
  Medialaan 
 
CFO (12/2011-04/2015) 

 Verantwoordelijk voor financiële afdeling en voor HR (30 FTE’s) 

 Integratie TV en Radio  

 Overname en integratie van Vitaya 

 Verkoop van Paratel aan CM.COM 

 Implementatie van een nieuw ERP (Microsoft Dynamics) en Procurement systeem (Basware Alusta) 
 
Yield Manager (01/2008-11/2011) 

 Pionier in de implementatie van yield in broadcasting, zowel op vlak van omzet als op vlak van 
programmakosten (7 FTE’s) 

 
Controller (04/2000-12/2007) 
 Finance business partner, verantwoordelijk voor management accounting en de gehele planningscyclus (5 

FTE’s) 

 Implementatie van de TV rechten waardeketen (eigen ontwikkeling) en een nieuwe management reporting 
tool (Outlooksoft) 

 

 

Mei 96 Mrt 00 Controller 
  De Persgroep Publishing 
 

 Management accounting en planningscyclus 
 Set-up en ontwikkeling Vacature (job site) 
 Implementatie van management reporting (Frango) en business intelligence tools (Business Objects) 

 

Sep 92 Apr 96 Audit senior 
  KPMG 
In 1992 startte ik mijn carrière als audit assistant bij Peat Marwick, waar ik het normale carrièrepad volgde tot 
audit senior in 1996.  
Mijn auditperiode kende een zeer interessante klantenmix zoals Etex Group,Wolters Kluwer, Rover, … 
 
 

VARIA 
 

Sinds september 2020 mentor bij Birdhouse, een accelerator van start-up naar scale-up. 
https://gobirdhouse.com/netwerk-leden/ben-leo/ 
 
Reserveluitenant in het Belgisch Leger (logistiek landmacht) 


