
 
 

 

Automatiseringsspecialist Onventis neemt Zweeds spend analytics bedrijf 

Spendency over 

 
Rijswijk, 23 November 2021 – Onventis heeft de Zweedse spend analytics specialist Spendency 

overgenomen. Hiermee breidt de All-In-One procurement provider haar productportfolio flink uit. De 

overname wordt gesteund door software-investeerder Main Capital Partners. De managementteams van 

Spendency en Onventis delen de gemeenschappelijke visie om gezamenlijk een leidende Europese 

softwaregroep te worden. En de inkoop- en financewereld te transformeren door middel van één digitaal 

spend management ecosysteem.  

 

Onventis maakt sinds 2019 deel uit van de portefeuille van Main Capital Partners. Een internationale buy-and-

build strategie leidde in 2020 tot de toevoeging van het Nederlandse factuurverwerkingsbedrijf 

WorkFlowWise. Nu wordt de wereldwijde expansie van de groep verder versterkt met Spendency, een 

leverancier van spend analytics in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Door de overname voegt Onventis 
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functionaliteit voor spend analytics toe aan haar product en wordt aanwezigheid in Scandinavië en het 

Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.  Het gecombineerde klantenbestand van de groep telt meer dan 1.000 

inkooporganisaties. 

 

Analyseren van uitgaven cruciaal voor crisisbestendige supply chains  

De COVID-pandemie heeft duidelijk laten zien hoe cruciaal het analyseren van de uitgaven (spend analytics) is 

voor inkoop- en financiële teams. Het verzamelen en analyseren van inkoopgegevens levert zinvolle inzichten 

op. Daarbij ondersteunt het besluitvormingsprocessen en maakt het organisaties veerkrachtiger. 

Sectoranalisten verwachten een sterke marktgroei van inkoopsoftware doordat steeds meer organisaties 

volledig vertrouwen op Source-to-Pay-suites om hun toeleveringsketens crisisbestendig te maken. Voor 

inkoop en finance zijn met name AI en analytische tools belangrijke drijfveren om de liquiditeit te verbeteren 

en de efficiëntie van de bedrijfsuitgaven te vergroten. 

 

Efficiënte  inkoopprocessen door spend analytics 

Spendency is opgericht in 2015. Het hoofdkantoor zit in Stockholm in Zweden. Het bedrijf is uitgegroeid tot 

een toonaangevende leverancier van spend analytics. Aangesloten op het ERP en/of inkoopsysteem van de 

klant, helpt Spendency haar klanten bij het verzamelen, verrijken en standaardiseren van inkoopgegevens. 

Zodra de gegevens zijn voorbereid, analyseert Spendency de gegevens via verschillende overzichten om 

kostenbeheersing van uitgavenprocessen mogelijk te maken. Inzichten die worden verkregen met 

Spendency's oplossing helpen bedrijven kosten te besparen en efficiëntere inkoopprocessen te 

implementeren.  

 

De geïntegreerde oplossing biedt toegevoegde waarde aan huidige en toekomstige klanten van Onventis, 

zoals extra functionaliteiten en verhoogde efficiëntie van inkoopprocessen. De oplossing is zeer intuïtief, 

waardoor de gebruikers snel grip kunnen krijgen op de tool en deze kunnen gebruiken in hun 

besluitvormingsproces.  

 

De opbrengst van de acquisitie wordt door het managementteam van Spendency geïnvesteerd in de Onventis 

Group, wat hun sterke geloof in de succesvolle toekomstige ontwikkeling van de combinatie onderstreept. 

Frank Schmidt, CEO van Onventis vertelt: "Ik ben trots op deze volgende stap met de Onventis Group. 

Spendency wordt een volwaardig onderdeel van de Onventis Group en met deze overname breiden we onze 

Source-to-Pay portfolio uit met toonaangevende spend analytics technologie. Daarbij komt dat we nu 

aanwezig zijn in de Scandinavische markten en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien biedt de Spendency-

oplossing binnenkort veel meer dan alleen het analyseren van uitgaven, zoals kunstmatige intelligentie, 

process mining en het analyseren van leveranciersrisico’s, de supply chain en duurzaamheid. Samen zijn we 

op een missie om de inkoop- en financewereld te transformeren door middel van één digitaal spend 

management ecosysteem." 
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Arvid Fredin, voormalig CEO van Spendency en nieuwe Managing Director UK & Nordics vertelt: "Door toe te 

treden tot de All-in-Procurement Suite van Onventis is Spendency in staat om maximaal te groeien. Dankzij de 

enorm toegewijde en getalenteerde mensen bij Onventis, kunnen we na de overname evolueren van een 

gepassioneerde SaaS-startup met regionale focus naar een oplossing voor de wereldwijde markt. We zijn 

ervan overtuigd dat we hiermee de juiste partner gevonden hebben om de ontwikkeling van Spendency te 

bevorderen, vooral omdat onze oplossing onmiddellijk kan worden aangeboden aan de klanten van Onventis 

zonder lange integratieprocessen." 

 

Sven van Berge Henegouwen, Partner en Hoofd DACH-activiteiten bij Main Capital Partners licht toe: "We zijn 

blij dat we wederom een strategische stap voor Onventis mogelijk hebben gemaakt. Ons doel is om het 

productportfolio van Onventis uit te breiden en zo de waarde voor de klant te maximaliseren, terwijl we 

tegelijkertijd aandacht houden voor de culturele fit tussen de bedrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat de 

toevoeging van Spendency de succesvolle groei van de Onventis Group zal versnellen." 

 

[Einde persbericht] 

 

Woordvoerder voor persvragen:  

Jerker Vulperhorst 

Managing Director Onventis Benelux 

j.vulperhorst@onventis.nl 

06 47 696 314 

 

Over Spendency 

Opgericht in 2015, Spendency is nu de toonaangevende spend analyse oplossing op de Scandinavische 

markt. Het bedrijf heeft een goed gediversifieerd klantenbestand van meer dan 100 klanten en meer dan 

1.500 gebruikers. Hoewel Spendency zich voornamelijk richt op middelgrote organisaties, hebben zij dankzij 

hun krachtige oplossing en hoge gebruiksgemak ook veel Zweedse marktleiders aangetrokken, waaronder 

de grootste luchtvaartmaatschappij, de grootste verzekeringsmaatschappij, de grootste supermarktketen, 

het grootste pulp- & papierbedrijf, de grootste gezondheidszorgregio en het grootste iGaming-bedrijf. 

Bekende klanten zijn Swedavia Airports, Svenska Spel, SAS, en Klövern.  

spendency.com  

 

Over Onventis 

Al sinds 2000 is Onventis een cloud pionier voor de digitale transformatie van inkoopprocessen en financiële 

processen. De cloud-gebaseerde software Onventis Buyer is een alles-in-een procurement systeem dat 

bedrijven helpt bij het beheren van hun bedrijfsuitgaven met als doel financiële controle, efficiëntie, 

compliance en kostenbesparingen te realiseren. Het stroomlijnt en automatiseert alle processen van source-

to-pay, waaronder ook netwerksamenwerking met leveranciers. Het Onventis Netwerk verbindt 

mailto:j.vulperhorst@onventis.nl
https://spendency.com/
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bedrijfsprocessen voor kopers en leveranciers, eenvoudig en veilig. Wereldwijd genereren meer dan 1.000 

bedrijven met zo’n 450.000 gebruikers in het Onventis netwerk een jaarlijks bedrijfsvolume van ruim 10 

miljard euro met meer dan 50.000 leveranciers. 

onventis.com  

 

Over Main 

Main Capital Partners is een strategische investeerder met een exclusieve focus op enterprise software. Main 

heeft bijna 20 jaar ervaring met het bouwen van sterke softwaregroepen in de Benelux, de DACH-regio en 

Scandinavië. Main is strategisch partner voor managementteams van softwarebedrijven, met als doel om in 

nauwe samenwerking duurzame groei te realiseren. Met een team van 45 medewerkers op locaties in Den 

Haag, Stockholm en Düsseldorf, biedt Main zijn portfoliobedrijven strategisch advies en pragmatische 

ondersteuning. Per oktober 2021 heeft Main Capital circa 2,2 miljard euro onder beheer.  

main.nl 

 

http://www.onventis.com/
https://main.nl/

