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AKILES investeert in Methis Consulting Group om haar groeiambities te 

ondersteunen 

Brussel, 10 juli 2020 - De Belgische investeringsmaatschappij AKILES, gespecialiseerd in Groeikapitaal, 

kondigde vandaag haar investering in Methis Consulting groep aan. 

Maarten Smet en Bart Van den Berghe richtten vlak voor de crisis van 2008 Methis Consulting op. 

Vandaag, na een duurzame groei te midden van alle crisissen daarna, ondersteunt een team van 53 

consultants een uitgebreide klantenportefeuille in de sectoren Utilities, openbaar vervoer en 

aanverwante dienstverlening in België en Nederland. Dankzij een uitgebreide ervaring op het gebied 

van gespecialiseerde en een onafhankelijke adviesverlening, ondersteunt Methis Consulting haar 

klanten bij projectmanagement, proces- en functioneel ontwerp en veranderingsmanagement, 

waarbij de doelstellingen van de klant in steeds meer uitdagende omgevingen worden gerealiseerd. 

Methis Consulting heeft een diepgaande kennis ontwikkeld over de complexe uitdagingen van haar 

klanten en hun industrieën. De experts van Methis Consulting worden in de Benelux algemeen erkend 

als toonaangevend op het gebied van de fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering en 

regelgeving in de Utilities- en openbaarvervoersmarkt. 

“Als oprichters van Methis zijn we altijd voorzichtig geweest en zijn we stap voor stap gegroeid om 

onze hoge kwaliteitsnormen te behouden. Vandaag de dag, nu onze professionaliteit door veel klanten 

wordt erkend, wordt de vraag naar onze diensten steeds groter. We zijn blij dat we AKILES aan boord 

hebben om onze verdere groei te ondersteunen. Naast financiële en strategische ondersteuning, waren 

een gedeelde visie rond onze waarden – en een "evergreen" aanpak cruciale factoren in de keuze van 

AKILES als de juiste partner voor de toekomstige verdere uitbouw van onze organisatie, legt Maarten 

Smet uit.  

"Ondanks onze groei in de afgelopen 12 jaar, is er nog steeds een groot potentieel voor Methis in de 

sectoren waarin we actief zijn. Met AKILES als substantiële financiële partner met een 

minderheidsdeelneming zijn zowel de diversificatie van onze scope als de verbreding van ons 

managementteam in perfecte harmonie met onze duurzame en zorgvuldig geformuleerde 

groeidoelstellingen en ambities.", vult Bart Van den Berghe aan. 

"Methis heeft een zeer sterke track-record van succesvolle en professioneel gerunde 

optimalisatieprojecten bij gerenommeerde bedrijven. Het is onze ambitie om Methis te helpen haar 

groeitraject te versterken. De sectoren Utilities en openbaar vervoer hebben nog veel potentieel te 

ontsluiten en we willen meer klanten laten profiteren van hun diensten.", zegt Christophe Rousseaux, 

oprichter en Managing Partner van AKILES. 



  
 

 

Over Methis Consulting 

Methis Consulting is in 2007 opgericht als nichespeler in business consulting en richt zich specifiek op 

de energiemarkt, de watersector en het openbaar vervoer. In de loop der jaren heeft deze focus zich 

vertaald in de dagelijkse inspanningen van een groeiend team, onder leiding van deskundige en 

ervaren consultants met een unieke kennis van de markt. Als gevolg daarvan hebben steeds meer 

bedrijven vertrouwen in haar dienstverlening en kan ze het verschil aantonen door de concrete 

resultaten die zijn behaald. Methis Consulting is nu zowel in België als in Nederland actief. 

Over AKILES 

Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsfirma die 

ondersteund wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en CEO van 

Immoweb, wil hij middels AKILES andere succesvolle managers en ondernemers op lange termijn 

steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES concentreert haar investering op groeikapitaal en 

richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een sterke concurrentiële positie. 

 

Contact AKILES: 

Christophe Rousseaux, Managing Partner – christophe@akiles.be - +32 478 55 68 82 

Meer beschikbaar op https://www.akiles.be/press   

 

Contact METHIS CONSULTING: 

Maarten Smet, Managing Partner – maarten.smet@methisconsulting.com - +32 477 59 74 64 
 
Bart Van den Berghe, Managing Partner – bart.vandenberghe@methisconsulting.com - +32 499 56 
74 61  
 
Meer beschikbaar op https://www.methisconsulting.com/ 
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