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Start-ups Spencer en Cake schudden elkaar de
hand
Twee Belgische start-ups met initieel dezelfde naam komen samen tot een

akkoord: banking app Spencer wordt vanaf vandaag Cake.

Dit voorjaar kwam techondernemer Davy Kestens, die tot in Silicon Valley hoge ogen gooide

met Sparkcentral, naar buiten met plannen voor een nieuw bedrijf in de financiële sector.  De

naam voor de vernieuwende financiële bankingapp: Spencer.

Dat bericht kwam als een verrassing voor onze Antwerpse scale-up “Spencer”, die sinds 2016

zijn Employee Experience Platform (HR Tech) in de markt zet, met klanten als Proximus,

Delhaize, DEME, …

Hoewel we allebei in een andere markt  opereren, kwamen we al snel consensus dat een

naamsverwarring erg ongelukkig  zou zijn voor beide partijen. Daarom verandert de Spencer

van Davy Kestens vanaf vandaag zijn naam in Cake. 

“Naarmate de plannen voor de Cake banking app de afgelopen maanden verder vorm kregen,

drong de nood aan een nieuwe naam zich hoe dan ook op, nog voor we een telefoontje kregen

van Maarten. Cake is toegankelijk maar tegelijk ook een verrassende en rebelse naam in de

bankwereld.” zegt Davy Kestens, Founder & CEO van Cake.

"Met Spencer zetten we een digitale “companion” neer voor werknemers. We bieden werkgevers

een Employee Experience Platform aan, waarmee ze hun interne-dienstverlening naar de

medewerkers ook digitaal kunnen ondersteunen en optimaliseren. Onze naam is heel

weloverwogen gekozen en staat voor butler, omdat we voor werknemers de ideale assistent

willen zijn. We zijn blij dat we snel en constructief deze naamsverwarring hebben kunnen

rechtzetten, dit zegt veel over de collegialiteit en de open houding tussen de Belgische start-ups.

We wensen Cake het allerbeste!" zegt Maarten Raemdonck, Founder & CEO van Spencer.
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https://spencerco.pr.co/
https://cake.app/
https://spencer.co/


OVER SPENCER

Spencer is your Personal Assistant at Work, a digital butler to facilitate every employee’s workday, boost
employee experience, engagement and productivity. Spencer was founded in December 2016, as a spin-off of
November Five. We help our customers improve their employee experience, by moving away from scattered
transactions spread over many different systems, to employee-first journeys, where we assist and proactively
guide employees through an end to end process, abstracting the complexity of underlying systems. Spencer
currently serves over 60.000 employees worldwide, for customers such as Telenet, DEME, Delhaize (Ahold),
Proximus, Port of Antwerp, Ferranti, ...
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