HR Expert PLANET Group gaat
voor versnelde groeispurt samen
met partner Creafund
Binnenkort in 2022, zal het sterke PLANET Group meer dan 15 jaar getimmerd hebben aan haar huidige positionering als
HR Expert in Flexible & Temporary Staffing. Om in de toekomst nog kwalitatiever en sneller te kunnen groeien via gerichte
acquisities, vond het Belgische PLANET Group de ideale groeipartner in Creafund. De investeringsholding komt voor 30
procent aan boord bij de HR specialist, vooral bedoeld om de groep met extra kennis, netwerk en middelen bij te staan
in haar ambitieuze externe groeiplannen. Topondernemer en CEO Sam BARO die PLANET Group in 2006 als “founding
father” uit de grond stampte, blijft enthousiast -vol passie en positieve energie- de groep verder aansturen. Hij blijft als
meerderheidsaandeelhouder naast Creafund een participatie van 70% aanhouden in de groep.

GENT, 30/11/2021 -- Bovenop de forse
jaarlijkse organische interne groei binnen
de segmenten van HR (HR-Planet), IT
(IT-Planet) en ZORG (X-Care in Motion),
die PLANET Group al bijna 15 jaar op rij
realiseert, heeft de Belgische HR Expert
in Flexible & Temporary Staffing, sinds
enkele jaren ook de krijtlijnen uitgezet
voor een traject van externe groei.
Binnen dat ambitieuze groeiplan
wil PLANET Group zowel intern
(organisch) als extern (via acquisities)
verder groeien, binnen de bestaande
disciplines (HR, ICT & ZORG). Maar
daar bovenop wil PLANET Group zich
als HR Expert in Flexible & Temporary
Staffing ook meer als “Multibrand
specialist” gaan profileren door de
uitbreiding van de marktsegmenten en
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specifieke specialisaties waarin zij als
projectstaffing- en interimspecialist actief
is. Ook zal er gekeken worden om over
de Belgische landsgrenzen heen verder
deze HR activiteiten te gaan ontwikkelen.
REEDS GEREALISEERDE GROEI
DOOR OVERNAMES
Dat resulteerde eind 2020 al in een
eerste mooi project: een fusie tussen

X-Care, één van de dochterbedrijven
van PLANET Group, en Talent In Motion,
beiden expert in Flexible & Temporary
staffing in de zorgsector (met voorname
focus op inzet van verpleeg -en
zorgkundigen). Hierdoor verstevigde het
haar marktleiderschap tot de absolute
nummer 1 in deze specifieke niche van de
zorgsector.
Recent (2 maand geleden) werd daar

in het kader van haar positionering als
“HR Multispecialist”, met de overname van
HR-dienstenbedrijf ViaVera Recruitment,
een tweede acquisitie aan toegevoegd.
ViaVera is gespecialiseerd in selectie – en
rekrutering en interimdienstverlening van
hogere bediendenprofielen.
Sinds kort (15 november) is de groep ook
gestart met een nieuwe afdeling: Planet
Group Interim, die zal inzetten op een
breder interimaanbod voor de huidige
en nieuwe klanten van de verschillende
dochterbedrijven.
CREAFUND
PLANET Group wil haar groei nu kracht
bijsteken door middel van de instap door
Creafund uit Sint-Martens-Latem, die een
participatie van 30 procent neemt in de
HR groep. Het is reeds de 4de participatie
die Creafund in 2021 realiseert, naast
eerder deelnames te hebben genomen in
o.a. Sofics en Cooper Vemedia. Creafund
zet op die manier haar visie als partner
in de verdere uitbouw van duurzame
groeibedrijven kracht bij.
SAMEN KWALITATIEF STERKER ALS
MULTIBRAND HR SPECIALIST
Samen met Creafund gaat PLANET
Group nu, zowel in België als buiten
de landsgrenzen, op zoek naar
overnametargets die een nauwe match
vertonen met de activiteiten van de groep
en de core business van het bedrijf als HR
expert in flexible en temporary staffing.
“Met Creafund willen we in de eerste
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plaats nog meer kwaliteit en expertise in
huis halen, evenals een uitbreiding van
ons netwerk realiseren om de beoogde
groei te realiseren”, zegt Sam Baro, CEO
van Planet Group. “Voor onze klanten
betekent dit een mooie verbreding van
ons HR dienstenaanbod binnen de staffing
activiteiten.
Maar vooral benadruk ik graag ook het
belang voor onze medewerkers: Een
schaalvergroting brengt met zich mee
dat ze een breder aanbod aan projecten
en toekomstige carrièremogelijkheden

aangeboden krijgen. Ook het feit dat we
nooit het individu uit het oog zullen verliezen,
is en blijft daarbij belangrijk en cruciaal: het
krachtige respectvolle, individuele, familiale
karakter van Planet Group blijft voorop
staan. Dit zijn waarden die Creafund ook
nastreeft. Vertrekkend vanuit die sterke
kwalitatieve basis die Planet Group heeft,
zien wij gigantische opportuniteiten in een
sector die alleen maar aan belang wint.
We zijn dan ook geen HR generalist,
maar een HR “multi-specialist” binnen een
aantal specifiek gedefinieerde domeinen

van knelpuntberoepen. Een generalist doet
maar op met een ‘allegaartje’ van vanalles
en nog wat, een Multi Specialist is expert
in een verschillend aantal specifieke goed
gedefinieerde niches of domeinen”
“PLANET Group is als HR Expert een echte
“toonaangevende, sterke, kwalitatieve
Belgische HR diamant binnen de sector
van Projectstaffing en Interim”, stelt
Kenneth Depuydt, Investment Director bij
Creafund. Een uitzonderlijke speler die
door de pragmatische visie en het “pure”
en menselijke leider- en ondernemerschap
van CEO Sam Baro, is uitgegroeid tot een
echte marktleider. Dit ondernemerschap
en de no-nonsense doe-cultuur en het
daarbij passende DNA van PLANET Group

OVER CREAFUND
Creafund is een lange termijn
investeringsholding, gespecialiseerd
in o.a. buy-out en groeikapitaal voor
middelgrote bedrijven. Het werd
opgericht in 2001, heeft sedertdien
meer dan 30 bedrijven in hun groei
ondersteund, en heeft op heden 200
miljoen euro onder beheer. Creafund
is in handen van 60 Vlaamse
ondernemersfamilies en haar
management, die allen hun
netwerk, ervaring, vermogen en
gezond verstand mobiliseren.

matcht voor 100% met de waarden die
Creafund nastreeft. Wij gaan dan ook vol
enthousiasme onze schouders zetten onder
PLANET Group, samen met Sam BARO
en het engagement en de professionaliteit
van zijn zeer gedreven directieleden,
het fijne management en de talrijke
OVER PLANET GROUP
PLANET Group dat werd opgericht
in 2006 door CEO Sam BARO, is
een
toonaangevende
HR-expert
gespecialiseerd in Flexibel & Temporary
Staffing binnen HR (HR-Planet), IT
(IT-Planet) en de zorgsector (X-Care in
Motion) in België. Het laatste anderhalf
jaar, breidde de groep alvast uit met
Talent In Motion en Via Vera Recruitment.
Vandaag stelt de volledige groep
meer dan 1700 fijne collega’s tewerk
(combinatie bedienden, interims en
freelancers), met een geconsolideerde
omzet van meer dan 65 miljoen euro.
Hoofdzetel van de groep is gevestigd
in het eigentijdse en eigenzinnige
druppelvormige
PLANET
Business
Center aan de Loop in Gent. Onder het
motto “nationaal groeien via regionale
aanpak” zijn haar regionale vestigingen
verder terug te vinden in Gent, GrootBijgaarden,
Brussel
Antwerpen,
Herentals, Knokke, Leuven en Zaventem.

talentvolle medewerkers, om zo de huidige
marktpositie te versterken en de verdere
(internationale) groei te versnellen. “

HR-Planet
biedt
zijn
klanten
HR-dienstverlening aan en zet haar
HR experts in op tal van HR projecten
(payroll, selectie -en rekrutering, training
& opleiding, hr & peoplemanagement,...).
IT-Planet is een IT-Consulting bedrijf
dat zijn IT-Consultants inzet op diverse
IT-Projecten binnen de verschillende IT
domeinen van application development,
infrastructure services, software testing,
business intelligence, etc….
X-Care in Motion is na de fusie
tussen X-Care en Talent in Motion de
ultieme marktleider in Belgie m.b.t.
projectsourcing en interim voor verpleegen zorgkundigen voor de zorgsector
(ziekenhuizen,
woonzorgcentra,
thuiszorg, voorzieningen voor mensen
met een beperking, enz, enz…
Via Vera Recruitment is een HR specialist
in selectie – en rekrutering en interim
binnen het hogere bediendensegment.

