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Brussel / Antwerpen (BE), 29 april 2021, 7u30 CET (embargo) 

Projective Group, specialist in het realiseren van (digitale) 

veranderingstrajecten, haalt Gimv aan boord voor verdere Europese 

expansie 

Gimv verwerft een minderheidsbelang in Projective Group, gevormd door Projective, een consultingbedrijf 

gespecialiseerd in operationele, regulatoire en digitale veranderingstrajecten voor de financiële sector, en 

Exellys, dat jong technologietalent rekruteert, opleidt en matcht met de technologienoden van zijn klanten. 

De huidige partners en bestaande aandeelhouders van Projective Group behouden de meerderheid en 

blijven aan boord. In samenwerking met Gimv wil het team van Projective Group de Europese expansie van 

de groep versnellen, met een bijzondere focus op buy-and-build. Projective haalt met Gimv een 

langetermijn partner met een sterke investeringscapaciteit aan boord. 

Financiële instellingen zijn permanent in verandering omwille van voortdurend evoluerende regelgeving en 

technologische innovatie in een context van historisch lage rentes. Om proactief op deze evoluties te kunnen 

inspelen, hebben zij nood aan externe partners die hen met de juiste expertise bijstaan bij de noodzakelijke 

veranderingstrajecten. Bovendien is ook de instroom van (schaars) jong digitaal talent een topprioriteit om aan de 

noden van de eindklant te beantwoorden en de concurrentie met nieuwe fintechbedrijven aan te gaan. 

Projective Group (Brussels, Belgium - projectivegroup.com) is met Projective en Exellys (Mechelen, Belgium - 

www.exellys.com) perfect geplaatst om bij deze uitdagingen te adviseren. Projective heeft de afgelopen 15 jaar 

zijn plaats in de financiële sector verworven met de implementatie van transformatietrajecten op het snijvlak van 

business en technologie. De meer dan 150 ervaren specialisten van Projective staan bekend om hun sterke 

industrie- en domeinexpertise en hun klantgerichte aanpak. Met dit succesvolle model is Projective de laatste jaren 

gestaag gegroeid, zowel in zijn thuismarkt België als vanuit zijn kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland en Frankrijk. Exellys anderzijds helpt bedrijven bij het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent 

in IT en engineering functies, en dat over alle sectoren heen. Dankzij zijn innovatieve talent incubator model is 

Exellys sinds zijn ontstaan in 2014 sterk gegroeid in België. Sinds 2020 heeft Exellys ook een vestiging in 

Nederland. 

Door de Covid-crisis is de vraag naar ondersteuning van grote (digitale) veranderingstrajecten alleen maar 

toegenomen. Er wordt intensief ingezet op de zoektocht naar nieuw talent ter versterking van het team, vandaag 

een uitdaging voor groei. Omdat Projective Group organisch niet snel genoeg kan groeien om aan de klantenvraag 

te voldoen, kijkt het team naar overnames om de Europese footprint te vergroten. Daarbij wordt gekeken naar 

overnamekandidaten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, met focus op de domeinen 

betalingsverkeer, Data, Agile en Life insurance. 

De ambities reiken ver. Samen met Gimv wil Projective Group zijn internationale groei versnellen en zijn 

expertisedomeinen verbreden, door een combinatie van organische groei en buy-and-build. Projective Group heeft 

daarbij een helder doel voor ogen: een omzet van 100 miljoen euro tegen einde 2023 met een team van 800 

medewerkers, verspreid over Europa (tegenover ca. 45 miljoen euro omzet en 350 medewerkers vandaag). 

 

https://www.projectivegroup.com/
http://www.exellys.com)/
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Stefan Dierckx, oprichter en CEO van Projective Group, verklaart: “Projective Group is op een niveau gekomen 

dat verdere internationale expansie via overnames een turbo kan zetten op de groei van onze groep. Met zijn 40 

jaar ervaring is Gimv de perfecte partner om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Gimv is gespecialiseerd in het 

ondersteunen van bedrijven die blijk geven van innovatieve kracht, ondernemerschap en ambitieuze groeiplannen. 

Zij bouwen mee aan die plannen om zo de expansie te versnellen. En laat dat net zijn wat wij met Projective Group 

willen bereiken.”  

 

Ruben Monballieu, Partner Sustainable Cities team Gimv vult aan: “Projective Group is een referentie in de 

realisatie van (digitale) transformatietrajecten, een B2B-service markt met een sterke groeitrend. We kijken ernaar 

uit om samen te werken met Stefan Dierckx en zijn team, om het groeitraject van het bedrijf te versnellen en actief 

in te zetten op buy-and-build.” 

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden. Er worden geen verdere financiële details bekend 

gemaakt.

 

OVER GIMV 
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 
Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 55 portefeuillebedrijven die samen een 
omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen. 
Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 
een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Consumer, 
Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten 
van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 
www.gimv.com 

OVER PROJECTIVE 
Projective zorgt voor innovatie en verandering in de financiële sector door complexe bedrijfstransformatie, duurzame verandering, 
meetbare waarde en kostenreductie te stimuleren. Met hun diepgaande expertise in het bankwezen, betalingsverkeer, 
kapitaalmarkten, vermogensbeheer, beurzen en verzekeringen brengen zij organisaties verder in hun ontwikkeling op het gebied 
van regelgeving, digitale innovatie, (digitale) veranderingstrajecten en operationele uitmuntendheid. 
De projectivers zijn een unieke combinatie van senior professionals uit de sector, managementconsultants en delivery en 
technology experten. Als onderdeel van een gevestigd ecosysteem voor bedrijfs- en technologische verandering, bieden zij 
financiële instellingen toegang tot toonaangevende innovatieve expertise en delivery via partners zoals Exellys, The Glue, Start-
ups.be & Scale-ups.eu en Smartfin. Zij bedienen hun klant met kantoorlocaties in de belangrijkste Europese financiële centra, 
waaronder: Brussel, Amsterdam, Londen, Frankfurt, Parijs en Zurich. www.projectivegroup.com 

OVER EXELLYS 
Exellys helpt bedrijven bij het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent in IT en engineering functies. Dankzij een intensief 
trainings- en coachingsprogramma in technische, management- en soft skills brengt Exellys dit tech talent naar een hoger niveau 
waardoor zij direct inzetbaar zijn. Exellys zorgt ervoor dat bedrijven zowel permanent als op flexibele / projectbasis een beroep 
kunnen doen op het beste tech talent. Zo kunnen bedrijven zich blijven focussen op hun core business. Sinds de start in 2014 is 
Exellys uitgegroeid tot een bedrijf met 140 consultants en 24 interne medewerkers. www.exellys.com 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Ruben Monballieu, Partner Sustainable Cities Gimv  

T +32 3 290 21 20 – ruben.monballieu@gimv.com 

 

Stefan Dierckx, CEO Projective Group 

T +32 473 23 32 77 – stefan.dierckx@projectivegroup.com  
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