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Robur Capital verkoopt participatie in MIDES 
 

  
Roeselare, 24 oktober 2018 – Robur Capital heeft zijn meerderheidsparticipatie in ingenieursbureau 

MIDES verkocht aan House of Talents, een dienstengroep die zich specialiseert in de outsourcing van 

knelpuntprofielen. Deze verkoop is de eerste exit van Robur Capital. 

De naam MIDES is een acroniem voor Multi Industrial Design & Engineering Services (www.mides.be). 

Als outsourcer van technische profielen levert het bedrijf gespecialiseerde projectbegeleiding voor de 

meest uiteenlopende opdrachten in diverse sectoren. MIDES werd opgericht in 1995 en heeft in de 

loop der tijd een stevige reputatie opgebouwd dankzij geslaagde, vaak complexe projecten bij diverse 

multinationals.  

In september 2016 verwierf Robur Capital een meerderheidsbelang van 60% in MIDES. Toen telde het 

bedrijf 105 engineers, vandaag zijn dat er 220. Voor Robur Capital was MIDES de eerste investering. 

Het is, niet onlogisch, ook de eerste exit van het fonds. “We zijn verheugd dat MIDES ook nu  weer in 

goede handen is, zodat het de ingezette strategie kan voortzetten”, aldus Wim Deblauwe, Managing 

Director van Robur Capital. 

Koenraad Stockman blijft actief als CEO en mede-eigenaar bij MIDES. “Wij willen verder evolueren als 

ingenieursbureau waarbij we de focus op onze niche behouden en kijken naar internationale 

geografische spreiding. Daarnaast willen we op een kwaliteitsvolle manier blijven inzetten op kennis 

en kennisdeling bij onze medewerkers en onze klanten,  waardoor we voor beide partijen meerwaarde 

kunnen creëren. Wij plannen om tegen eind 2020 vast werk te verschaffen aan 350 engineers in de 

BENELUX. Tegen 2025 willen we verder groeien naar 500 werknemers, en ook in Duitsland en Frankrijk 

actief zijn. In het kader van die internationale groeiambities wil ik samenwerken met een partij die een 

en ander kan helpen faciliteren, zowel op financieel vlak als qua professionele ondersteuning. De 

mogelijkheden die House of Talents op dit moment kan bieden vormen een meerwaarde voor de 

verdere evolutie van onze organisatie en onze medewerkers.” 

House of Talents (www.houseoftalents.be) werd opgericht in 2008 en telt, met de overname van 

MIDES, 12 bedrijven gespecialiseerd in verschillende domeinen van de arbeidsmarkt: Sales Talents, 

Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents, DigiTalents, Next-ICT, BTS Food, Arcq, 

Chaintec Group, VALUEbuilders Group en MIDES. De groep opereert in België en Nederland en stelt 

meer dan 1.250 specialisten tewerk. 
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Steve Rousseau, oprichter en CEO van House of Talents, is trots: “MIDES, dat door zijn klanten geroemd 

wordt om zijn oplossingsgerichtheid en kwaliteit zorgt voor verdere uitbreiding en professionalisering 

van de bestaande activiteiten van onze groep, waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen”. 

De transactie werd begeleid door ARGO Law en Deloitte voor House of Talents en door Rooryck & co  

voor Robur Capital en MIDES. 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 

 


