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Antwerpen/Hasselt, 9 februari 2018, 7:30 CET (embargo) 

Gimv verwerft meerderheidsbelang in gespecialiseerd uitzendbureau 
IMPACT en projectsourcing organisatie Nova Engineering 

Gimv neemt een controlebelang in het gespecialiseerde en snelgroeiende Belgische uitzendbureau 

IMPACT en Nova Engineering. Deze operatie past binnen een verzelfstandiging van de groep en de 

ambitie om het kantorennetwerk verder uit te rollen in combinatie met potentiële buitenlandse 

expansie. Nabijheid, een persoonlijke aanpak en focus op gespecialiseerde technische, bouw en 

office functies voor middelgrote groeibedrijven staan centraal in de groeistrategie. Gimv wordt 

meerderheidsaandeelhouder naast het management van IMPACT.  

 
IMPACT (www.impact.be) werd opgericht in 1999 en is sinds 2006 in handen van de Nederlandse Humares 

Groep. De groep focust als professionele dienstverlener voornamelijk op technische en bouwprofielen, 

alsook knelpuntberoepen in het administratieve segment van de markt. De klanten, vaak industriële 

bedrijven, hebben in het kader van hun ambitieuze groeistrategie nood aan een modern HR-beleid, met een 

mix aan oplossingen (gespecialiseerde technische profielen, een gedegen opleiding, digitalisering). Als 

gefocuste partner bedienen IMPACT en Nova hen met de juiste mensen die zowel lokaal als internationaal 

gerekruteerd worden. Met een focus op kwaliteit en de technische bagage van zijn recruiters kunnen 

IMPACT en Nova het verschil maken op de concurrentie. Op vandaag telt de onderneming 17 vestigingen 

(voornamelijk in bedrijvenzones) en realiseert het met ruim 100 medewerkers een omzet van EUR 67 miljoen 

(2017). Binnen een welomlijnde groeistrategie wil de onderneming zijn omzet de komende vijf jaar nagenoeg 

verdubbelen. 

 

“De koers die we in het verleden genomen hebben, die van specialisatie in techniek, bouw en office profielen 

heeft duidelijk bewezen erg succesvol te zijn. Het menselijke aspect van ons bedrijf, de gedrevenheid van 

onze teams gekoppeld aan onze kwalitatieve aanpak en onze focus zorgt ervoor dat we onze klanten kunnen 

helpen door het vinden van de juiste profielen, zowel in België als in het buitenland. Het partnership met 

Gimv zal ons de zelfstandigheid en de middelen geven om onze ambitie verder te zetten, zowel in België 

als op internationaal niveau, om erkend te worden als dé technische speler op de markt,” zegt IMPACT-

CEO Eric Dantinne.  

 
Dirk Dewals, Head van het Connected Consumer team van Gimv, over deze transactie: “In onze portefeuille 

van innovatieve en exportgerichte groeibedrijven bemerken we elke dag de nood aan gespecialiseerde 

profielen. Door een specifieke focus op dit marktsegment, een persoonlijke nabijheid en sectorexpertise 

komt IMPACT tegemoet aan deze noden en draagt het met de kwalitatieve invulling van de vele vacatures 

bij tot de succesvolle groei van zijn klanten in het middensegment.”   
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Hij vervolgt: “Maar het was voor ons als Connected Consumer-team minstens even belangrijk om vast te 

stellen dat deze focus IMPACT in staat stelt om zich te onderscheiden richting de uitzendkrachten. 

Werknemers verwachten vandaag immers geen lange lijst van generieke vacaturevoorstellen, maar wel een 

advies op maat. Dat advies dient rekening te houden met hun individuele competenties, waarden en 

aspiraties op zowel korte als lange termijn, inclusief de mogelijkheid op vaste aanwerving. We zijn dan ook 

verheugd dat het managementteam van IMPACT voor Gimv gekozen heeft als partner voor hun verdere 

groei. Vanuit Gimv willen we de ambitieuze expansieplannen van IMPACT de nodige kracht bijzetten door 

te putten uit onze eerdere ervaring met de uitzendsector en digitale service-modellen.” 

 
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief goedkeuring door de 

mededingingsautoriteiten. 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 GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met ruim drie decennia ervaring in private equity en venture capital. Het 

bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-investeringspartnerships) 

aan investeringen in bijna 50 portefeuillebedrijven. 

 

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: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze 

platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en 

kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

 

 

  

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
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 
Gimv 

Dirk Dewals, Head Connected Consumer platform 

T: +32 3 290 21 31 – E: dirk.dewals@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T: +32 3 290 22 18 – E: frank.deleenheer@gimv.com 

 
 
IMPACT 

Eric Dantinne, CEO 

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