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PERSBERICHT 

 

 
 

Robur Capital ondersteunt internationale expansie van StepUp Consulting 
 

 

Roeselare, 18 februari 2019 – Robur Capital neemt een meerderheidsbelang in StepUp Consulting, 

internationaal expert in revenue management en big data (www.stepupconsulting.eu).  

 

StepUp Consulting startte in 2010. Met zelfontwikkelde tools, modellen en consultancy ondersteunt 

het bedrijven voornamelijk uit de FMCG-sector1 bij hun revenue management. Multinationals zoals 

Danone, Heineken en Iglo (Nomad group) gebruiken die tools om de ROI van hun marketing- en 

salesuitgaven te optimaliseren en hun strategie te verbeteren. Momenteel telt de organisatie 40 

medewerkers – data-architecten, businessanalisten en consultants.  

 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Leuven, maar StepUp Consulting is actief in ruim 12 landen in Europa. 

Meer dan 70% van de omzet wordt gegeneerd buiten België. Sinds 2014 realiseerde het bedrijf een 

jaarlijkse omzetgroei van meer dan 50%. Door Unizo werd StepUp Consulting verkozen tot 

‘Beloftevolle KMO van het jaar 2018’. In de categorie kleine bedrijven behoort het ook tot de top 10 

van de Trends Gazellen Vlaams-Brabant 2019. 

 

De drie oprichters die de organisatie vandaag ook leiden, Steven Claes, Piet Surmont en Evert 

Verlinden, blijven aan boord. “We hebben alle vertrouwen in de expertise van het management. Het 

heeft de ambitie om internationaal door te groeien om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van 

klanten wereldwijd. Met onze participatie willen we die internationale expansie ondersteunen”, aldus 

Wim Deblauwe, Managing Director van Robur Capital. 

 

Piet Surmont, managing partner van StepUp Consulting: “De ondersteuning van Robur Capital zal de 
fantastische groei van StepUp verder faciliteren. De entrepreneurial spirit van Robur Capital en zijn 
ervaring in het begeleiden van groeibedrijven is een absolute troef voor ons.”  
 

Deze transactie is de vijfde investering van het fonds. De betrokken partijen zijn overeengekomen om 

geen verdere financiële details bekend te maken. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wim Deblauwe, Managing Director Robur Capital: +32 51 24 06 00 of info@roburcapital.be 

  
 

                                                           
1 FMCG staat voor fast-moving consumer goods of snel roterende consumptiegoederen. 

http://www.stepupconsulting.eu/

