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Projective Group neemt data-consulting bureau DTSQUARED 
over 
 
Londen, 5 augustus 2021 – Het internationale consulting bureau Projective Group, kondigt 

vandaag de overname aan van DTSQUARED, een gespecialiseerd data-consulting bureau 

uit Londen. 

 

Dankzij de recente investeringen van Gimv in april, geeft Projective Group met deze overname 

vorm aan haar uitbreidingsplannen. De overname betekent eveneens een significante 

toename in de operationele mogelijkheden van DTSQUARED.  

 

DTSQUARED’s team van 85 data-experts heeft een schat aan ervaring en expertise in alle 

aspecten van data-consulting. Daarenboven brengt DTSQUARED een rijk klantenbestand aan 

uit verschillende sectoren, alsook strategische netwerkrelaties met globale spelers uit de tech-

wereld. De overname biedt op die manier een aanvulling op de huidige management-

consulting operaties van Projective Group -bestaande uit Projective en Exellys- waardoor zij de 

klant van begin tot einde te kunnen bijstaan.  

 

Stefan Dierckx, CEO, van Projective Group: 

“Wegens de toenemende vraag van onze klanten naar data-consulting, zijn we ervan overtuigd 

dat de kennis en expertise van DTSQUARED rond Data Management & Governance de gewenste 

aanvulling is op de huidige activiteiten van Projective en Exellys binnen Projective Group. Samen 

met DTSQUARED zullen we beter in staat zijn om onze huidige en toekomstige klanten te 

adviseren en het creëren van een meerwaarde in een complexe en sterk gereguleerde markt. 

Deze samenwerking betekent de start van een nieuwe groeifase voor Projective Group. We zijn 

daarom verheugd DTSQUARED te kunnen verwelkomen binnen het team.” 

 

Door de troeven en de expertise van beide bedrijven samen te brengen, zullen ze elk hun 

algemene dienstverlening kunnen verbeteren. Door DTSQUARED’s kennis en expertise slaagt 

Projective Group erin om uit te breiden richting de data-industrie dankzij de ontwikkeling van 

Data Management & Governance dienstverlening. Projective Group zal zo haar klanten kunnen 

ondersteunen bij al hun strategische noden; het uittekenen, het opleveren en het 

implementeren van de beste, efficiëntste, en voordeligste data-oplossingen om zo een 

meerwaarde te creëren voor de klant. 

 

Toby Pearson, CEO van DTSQUARED: 

“Vandaag kunnen we terugkijken op acht jaar van groei waarin we onze klanten hebben kunnen 

ondersteunen met ‘the Power of Data’, niettemin, toen Projective Group ons benaderde, zagen we 

dit als een uitgelezen mogelijkheid om de krachten te bundelen en onze dienstverlening uit te 

breiden. Onze gedeelde kennis, expertise en ambitie staat ons toe om een unieke positie binnen 

Europa te verwerven als aanbieder van alle gewenste diensten van onze huidige en toekomstige 

klanten. Het opschalen van onze dienstverlening zorgt ervoor dat we onze werknemers een 



 

 

bredere waaier aan internationale kantoorlocaties kunnen aanbieden wat de aantrekkingskracht 

als werkgever verhoogt met het oog op het aanwerven van enkel de beste arbeidskrachten. De 

komende maanden zullen gewijd worden aan het inplannen van een strategie om onze diensten 

zo goed als mogelijk aan te bieden in de zes grote Europese hoofdkantoren van Projective Group.  

 

 

De reeds verworven marktpositie maakt dat de merknaam en het operationeel management 

van DTSQUARED’s ongewijzigd blijft met als doel op te schalen en te voldoen aan de steeds 

wijzigende noden van haar klanten. CEO Toby Pearson zal bovendien de Raad van Bestuur 

van Projective Group vervoegen om eveneens een vlekkeloze overgang van het operationele 

luik te garanderen.  

 

 

VK PR contact:     

Renate Hufkens 

renate@growth-inc.be  

+32 499 53 72 87 

 

 
OVER PROJECTIVE GROUP  
Projective Group is een holding met meerdere bedrijven in haar portefeuille die actief zijn in de 

financiële sector. Projective Group biedt advies aan klanten die end-to-end ondersteuning zoeken om 

het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in een constant veranderende omgeving. 

 

OVER PROJECTIVE  
Projective zet aan tot innovatie en verandering in de financiële sector door het stimuleren van complexe 

bedrijfstransformatie, duurzame verandering, meetbare waarde en kostenreductie. Met hun diepgaande 

expertise in het bankwezen, betalingsverkeer, kapitaalmarkten, vermogensbeheer, beurzen en 

verzekeringen bieden de experts van Projective organisaties een voorsprong op het gebied van 

regelgeving, digitale innovatie, (digitale) veranderingsprocessen en operationele prestaties.  

 

De 'Projectivers' zijn een uniek collectief van senior professionals uit de sector, management 

consultants en delivery- en technologie-experts. Samen met de partners Exellys, The Glue, Start-ups.be 

& Scale-ups.eu en Smartfin, bieden ze financiële instellingen toegang tot toonaangevende innovatieve 

expertise en dienstverlening. Zij adviseren hun klanten vanuit kantoren in de belangrijkste Europese 

financiële centra, waaronder Brussel, Amsterdam, Londen, Frankfurt, Parijs en Zürich. 

www.projectivegroup.com    

 

OVER EXELLYS  
Exellys helpt bedrijven bij het aantrekken en behouden van hoogopgeleid talent in IT en engineering 

functies. Met een programma van intensieve training en coaching in technische, management en soft 

skills, tilt Exellys dit tech-talent naar een hoger niveau, waardoor het direct inzetbaar is. Exellys zorgt 

ervoor dat bedrijven een beroep kunnen doen op het beste beschikbare tech-talent, zowel op 

permanente als op flexibele/ projectbasis, waardoor zij zich kunnen blijven focussen op hun 

corebusiness. Sinds de start in 2014 is Exellys uitgegroeid tot een bedrijf met 140 consultants en 24 

interne medewerkers.  

www.exellys.com.  
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DTSQUARED is een gespecialiseerd adviesbureau dat zakelijke uitdagingen oplost en kansen ontsluit 
door gebruik te maken van de kracht van data. Door hun aanzienlijke data expertise en end-to-end data 
management capaciteiten, helpt DTSQUARED hun klanten met het creëren van tastbare zakelijke 
voordelen via hun data strategie. 

DTSQUARED richt zich op Data Governance, Data Quality, Data Architecture en Master Data 
Management en beschikt over uitgebreide end-to-end project- en programmamanagementcapaciteiten. 
Het team werkt in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Europa en heeft data uitdagingen helpen oplossen 
voor talrijke grote, wereldwijde organisaties in sectoren als financiële dienstverlening, onroerend goed, 
nutsbedrijven en de publieke sector. 
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