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Hasselt, 13 Juni 2019, 7:30 CET (embargo) 

Impact verwerft meerderheidsbelang in het gespecialiseerde 
Nederlandse uitzendbureau Haldu Groep 

IMPACT neemt een controle belang in het gespecialiseerde en snelgroeiende Nederlandse 

uitzendbureau Haldu Groep. Deze transactie draagt bij aan IMPACT’s ambitie om een 

toonaangevende, internationale technische speler te worden. Haldu Groep richt zich op het 

uitzenden van technische profielen, met name in de bouw en infrastructuur. De combinatie van 

sterke lokale en internationale aanwezigheid stelt Haldu in staat om de juiste schaarse profielen te 

vinden en behouden, wat de afgelopen jaren geresulteerd heeft in een sterke groei. IMPACT verwerft 

een meerderheidsbelang naast Haldu Groep management.  

 

 

Haldu Groep (www.haldugroep.nl) is opgericht in 2010 door een fusie van drie bestaande uitzendbureaus, 

allen gespecialiseerd in technische profielen. De groep is gericht op banen in de bouw, als ook technische 

profielen voor de infrastructuur en automobielmarkt. Het klantenbestand van Haldu Groep bestaat uit 

toonaangevende bouwbedrijven en MKB-bedrijven in de focus segmenten. De groep heeft het structurele 

tekort van goede technische profielen vroeg herkend en het potentieel van internationale werving op tijd 

ingezien. Hierdoor werft Haldu momenteel een groot deel van haar uitzendkrachten internationaal. Door een 

sterke nadruk op kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de uitzendkracht kan Haldu Groep haar 

werknemersbestand behouden en laten groeien. Het bedrijf heeft één locatie in Groesbeek, Nederland en 

realiseert met 35 vaste werknemers een omzet van EUR 23 miljoen (2018).  

 

De acquisitie van Haldu Groep betekent voor IMPACT een uitbreiding naar de Nederlandse markt en past 

binnen de ambitie om een toonaangevende internationale uitzendspecialist te zijn. Toegang tot de bouw en 

infrastructuur markt in Nederland is van strategisch belang voor IMPACT in verband met de verwachte 

werkdruk in de komende jaren, o.a. gedreven door bouwachterstanden die vragen om een significante 

instroom van technisch talent. Daarnaast stelt de schaalvergroting de bedrijven in staat om verder te 

professionaliseren en investeren. Dit draagt bij aan de groeistrategie die IMPACT heeft opgesteld na de 

investering door Gimv in de eerste helft van 2018. De acquisitie zal worden uitgevoerd vanuit Xpertise 

holding, de entiteit boven de verschillende labels van de groep: Impact, TalentLink en Nova Engineering.   

 

“The next step to a higher level. Die stap hebben de aandeelhouders van Haldu Groep beoogd door de 

krachten te bundelen met het Belgische IMPACT. Hierdoor kan de strategische en operationele slagkracht 

worden verhoogd in de nichemarkten bouw, techniek en automotive waarin Haldu Groep werkzaam is. Door 

de acquisitie van IMPACT behoudt Haldu Groep haar eigen identiteit waardoor de volgende stap kan worden 

gezet teneinde de komende jaren versneld door te kunnen groeien in sectoren waarin de behoefte aan 

flexibele personeelsdienstverlening naar verwachting onveranderd hoog zal blijven. We kunnen nu nog beter 

gaan doen wat we al goed deden, namelijk bruggen bouwen tussen werkgevers en werknemers. Vinden, 
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binden en verbinden van deze doelgroepen, want daarom zijn wij er voor personeel ” zeggen Haldu Groep 

aandeelhouders Danny van Hal en Caspar Jansen 

 

 

 “Al tijdens de eerste meeting realiseerden beide managementteams de gezamenlijke kijk op de juiste 

bedrijfsvoering; een focus op mensen (eigen personeel en kandidaten), een sterk sourcing network (lokaal 

en internationaal) en matching van gekwalificeerd talent in techniek en bouw ondersteund door goede 

administratieve processen. De bedrijven zullen hun eigen identiteit bewaren en voordelen halen uit de 

gecombineerde omvang en complementaire ervaring in internationale werving. Hierdoor kunnen wij een 

internationaal netwerk opbouwen en onze internationale klanten in beide landen bedienen. Daarnaast zullen 

beide bedrijven verder investeren in digitalisering, om zo de norm te worden in onze specialisaties” zegt 

IMPACT CEO Eric Dantinne. 

 
 

Er worden geen verdere financiële details over de transactie bekendgemaakt. 
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Over IMPACT 

 
 

IMPACT is een gespecialiseerd uitzendbureau met een hoofdkantoor in Hasselt. Met een persoonlijke aanpak, heldere 

focus en veel engagement en expertise matchen wij werkgevers met specialisten die op zoek zijn naar een job in de 

domeinen techniek, bouw of office. Zo dragen wij bij tot de succesvolle groei van ondernemingen en tot de professionele 

tevredenheid van de experts die via ons een job vinden. IMPACT is de ideale partner voor werkgevers die willen 

samenwerken met een specialist in interim en werving & selectie, en voor kandidaten die op zoek zijn naar een job die 

helemaal past bij hun vaardigheden en persoonlijkheid. We onderscheiden ons als uitzendbureau door altijd te gaan voor 

kwaliteit. Om de beste profielen te vinden, kijken we niet alleen lokaal, maar ook internationaal. IMPACT is VCU-

gecertifieerd en lid van Federgon. 

 
Bezoek www.impact.be voor meer informatie. 

 

Over Haldu Groep 
 

 

Haldu Group is gebaseerd in Groesbeek, Gelderland, en heeft bijna 20 jaar ervaring als gespecialiseerd technisch 

uitzendbureau voor de bouw, afbouw, infrastructuur en automobielmarkt. In deze periode heeft Haldu zich ontwikkeld van 

een normaal uitzendbureau tot een essentiële partner voor technische personeelsproblemen en -tekorten voor haar 

klanten. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van langetermijnrelaties met haar klanten en personeel. Door continu te 

investeren in deze relaties profiteert Haldu van een sterke positie en reputatie in de markt. De combinatie van 

gekwalificeerd personeel, een persoonlijke aanpak, transparantie en ontzorging maken Haldu tot een vooraanstaande 

serviceprovider met een loyaal klantenbestand.  
 

Meer informatie over Haldu Groep kan worden gevonden op www.haldugroep.nl  

  

https://www.impact.be/nl/werkgevers/personeel-gezocht-impact-je-partner
https://www.impact.be/nl/over-ons/uitzendwerk-impact-als-betrokken-partner
https://www.impact.be/nl/werkgevers/onze-expertise-uitzendarbeid-en-werving-selectie-voor-techniek-bouw-en-office
https://www.impact.be/nl/kandidaten/een-leuke-job-vinden-impact-staat-voor-je-klaar
https://www.impact.be/nl/werkgevers/personeel-gezocht-impact-je-partner
http://www.haldugroep.nl/
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 
IMPACT 

Eric Dantinne, CEO 

T: +32 11 21 30 40 – E: eric.dantinne@impact.be 

 

Haldu Groep 

Danny van Hal, CEO 

T: +31 6 22 73 35 04 – E: d.vanhal@haldugroep.nl 
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