
 

 
 

Persbericht  

 

The House of Marketing gaat samen met Quanteus een nieuwe toekomst tegemoet 

Diegem/Mechelen, 18 april 2014- The House of Marketing en Quanteus bundelen hun krachten om samen 

de uitdagingen van de toekomst aan te pakken en de synergiën en complementariteit die hierdoor zullen 

ontstaan maximaal in te zetten voor hun klanten, medewerkers en partners.  

Hiertoe worden de activiteiten van The House of Marketing overgenomen door de Quanteus groep. The 

House of Marketing zal haar activiteiten autonoom verder zetten onder dezelfde naam.  

Een overname die Quanteus toelaat haar dienstverlening te versterken  

The House of Marketing is als eerste en grootste Marketing Expertise en Excellence Centrum in België de 

referentie in de Belgische markt voor strategische en operationele marketing ondersteuning, zowel in B2B als 

B2C. Het bedrijf is leverancier aan huis bij tal van middelgrote en grote bedrijven. Deze doen beroep op The 

House of Marketing bij hun streven naar top line groei door optimalisatie van de marketing mix en de 

ontwikkeling van innovatieve, creatieve oplossingen, met een bijzondere focus op de mogelijkheden die de 

digitale revolutie biedt. 

Binnen de groep Quanteus zal The House of Marketing op onafhankelijke wijze haar activiteiten blijven 

verder zetten en tegelijk maximaal inzetten op het realiseren van synergiën met de kennis en ervaring van 

Quanteus. 

Voor Quanteus betekent de overname een uitbreiding en versterking van haar dienstverlening op vlak van 

strategische en operationele marketing, een speerpunt voor vele bedrijven. Hiermee innoveert Quanteus in 

de management consulting sector door strategische en operationele marketing consulting te integreren in de 

competentiemix die het aanbiedt aanhaar klanten om hente helpen bij veranderingsprocessen. Quanteus is 

ervan overtuigd dat deze positionering bedrijven zal toelaten om zich een weg te banen uit de crisis, na vele 

jaren van focus op kostenbesparingen en reorganisaties. Immers, hoe nodig ook, kostenbesparingen alleen 

leiden zelden tot succes op lange termijn. Enkel in combinatie met een intelligente groeistrategie worden de 

winnaars van morgen geschapen.  

Kris Vansanten, Managing Partner van Quanteus, licht toe: “Wij kennen The House of Marketing al geruime 

tijd en voelden ons onmiddellijk aangetrokken door de passie voor marketing en het streven naar excellentie 

bij alle medewerkers van het bedrijf. Deze overname biedt zowel onze klanten als die van The House of 

Marketing een unieke kans om volop in te spelen op het ontluikende economisch herstel.” 

Evelyne van Wassenhove, Partner van Quanteus: “Ik zie een zeer groot potentieel om deze vijver van 

marketingtalent optimaal te benutten bij onze klanten door innovatieve oplossingen aan te bieden voor hun 

marketing consulting of implementatiebehoeften.”  



 

 
 

Met een aansluiting bij Quanteus kan The House of Marketing haar ontwikkeling verder zetten 

De overname door Quanteus staat The House of Marketing toe om de toekomst positief tegemoet te zien en 

verder te investeren in haar verdere ontwikkeling. Daarmee versterkt The House of Marketing haar positie 

als referentie op de Belgische markt voor tijdelijke support en consultingprojecten in marketing. 

Recent was het bedrijf in zwaar weer terechtgekomen nadat een aantal investeringen die niet tot de core 

business van The House of Marketing behoorden niet het verhoopte resultaat hadden behaald (meer 

bepaald vastgoedinvesteringen net voor het uitbreken van de crisis). Hierdoor was de financiële positie van 

het bedrijf onhoudbaar geworden en werd een aanvraag tot WCO goedgekeurd door de Rechtbank van 

Mechelen.  

Naast het voortzetten van initiatieven zoals de Jaarlijkse Marketing Enquête en Marketing Genius, zal de 

FACTS methodologie meer in de diepte worden uitgebouwd en zal er in de toekomst verder gefocust worden 

op het ontwikkelen van marketingkennis met bijzondere aandacht voor ontwikkelingen en mogelijkheden in 

digitale marketing.  

Marc De Reu, Gedelegeerd Bestuurder van The House of Marketing, vult aan: “De consultingervaring en 

senioriteit van het Quanteus team zal hier een extra toegevoegde waarde betekenen en ons toelaten om 

onze klanten nog beter te bedienen met innovatieve oplossingen.” 

Ondertussen is het nieuwe jaar succesvol gestart met nieuwe projecten en veel vertrouwen in de toekomst. 

Nicole Berx, mede-oprichter en Director van The House of Marketing, onderstreept: “ Ik kijk vol vertrouwen 

uit naar de nieuwe toekomst voor The House of Marketing, waarbij we onze bijzondere cultuur en DNA 

kunnen bewaren en tegelijkertijd 100% kunnen bouwen aan een stevige en duurzame toekomst met een 

sterke partner.” 

* * * 

Over Quanteus 
Quanteus helpt bedrijven sinds meer dan 10 jaar bij belangrijke transformatieprocessen, zowel bij de 
vormgeving van de daarvoor benodigde plannen als bij de concrete implementatie ervan. Quanteus bestaat 
uit een team van ervaren consultants die top management consulting ervaring combineren met een 
ondernemersgeest en concrete bedrijfservaring, in combinatie met een netwerk van zelfstandige 
professionals met een ruime sectoriële en functionele diversiteit. 
Recent werd gestart met de overname van bedrijven in moeilijkheden om deze opnieuw succesvol te maken. 
Hiertoe werd RSQ Investors opgericht, en werd het netwerk van Quanteus management consultants en 
interim & project managers uitgebreid met een exclusief netwerk van investeerders. 
 
 
Over The House of Marketing 
Sinds meer dan 20 jaar doen bedrijven en organisaties beroep op The House of Marketing voor strategisch 
marketing advies, project management en operationele marketing ondersteuning. The House of Marketing 
ontwikkelt marketing talent en biedt uitmuntendheid in marketing aan op het juiste moment. Het bedrijf 



 

 
 

overtreft de verwachtingen van haar klanten door het toepassen van haar FACTS methodologie en de 
implementatie van sterke en effectieve groei strategieën. Het bedrijf slaagt hierin door het aantrekken van 
gepassioneerde marketeers, aan wie een inspirerende en lerende omgeving aangeboden wordt waarin zij 
hun potentieel ten volle kunnen ontplooien.  
 
 
Meer informatie over: 
Quanteus: www.quanteus.eu 
The House of Marketing:  www.thehouseofmarketing.be 
FACTS, en de visie op Marketing: www.thehouseofmarketing.be/facts 
 
 
Voor bijkomende informatie, contacteer:  
Kris Vansanten, Managing Partner Quanteus, kris.vansanten@quanteus.eu, 02/704 91 62 
Marc De Reu, Gedelegeerd Bestuurder The House of Marketing, marc.de.reu@thom.eu, 015/444 000 
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