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Deloitte neemt Aptys Consulting over 
Een toonaangevende SAP Ariba-systeemintegrator 

 

Brussel, België – 25 juni 2021 - Deloitte kondigt vandaag de overname aan van Aptys Consulting, 

een toonaangevende SAP Ariba-systeemintegrator. Het Aptys Consulting-team zal binnen 

Deloitte’s SAP-business worden ondergebracht en zal actief zijn als ‘Aptys, a Deloitte business’. 

Deze overname zal de leidende positie van Deloitte op de SAP-markt versterken door de 

toevoeging van een nieuw Center of Excellence, namelijk “SAP Ariba”. De SAP-practice van 

Deloitte heeft reeds Centers of Excellence op het gebied van SAP Extended Warehouse 

Management, SAP Global Trade Services en OpenText. SAP Ariba wordt nu het vierde centrum in 

de rij. 

 
Rolf Driesen, Managing Partner Consulting bij Deloitte: “Aptys Consulting is een perfecte toevoeging aan de 

consulting services van Deloitte. We bieden reeds een uitgebreide set van diensten voor SAP 
transformatieprogramma’s aan, daarbij kijken we altijd naar opportuniteiten om ons serviceaanbod aan te 
vullen en onze teams verder uit te bouwen. Zo willen we verzekeren dat we kunnen voldoen aan de steeds 
grotere vraag naar expertise en zo in de mogelijkheid zijn om de verwachtingen van onze klanten te kunnen 
beantwoorden. Met deze overname vervolledigen we onze portfolio met SAP-services en kunnen we onze 
SAP-klanten nog beter end-to-end van dienst zijn. Bovendien versterkt deze overname onze positie als één 
van de toonaangevende SAP-integratoren in België en Europa.” 
 
Aptys Consulting is een bijzonder ervaren adviesbureau dat zich richt op Source-to-Pay-processen die 
gebruikmaken van SAP Ariba, Celonis process mining en mobiele toepassingen. “We zijn opgetogen dat we 
ons kunnen aansluiten bij Deloitte,” bevestigde Axel Beauduin, CEO van Aptys Consulting. “We brengen 

innovatie om slimme transformaties tot stand te brengen die de nodige impact genereren. We bouwen lange 
termijn relaties op met onze klanten op basis van vertrouwen – dat is ook precies wat Deloitte doet. De 
samenvoeging van onze expertise met Deloitte’s uitgebreide mogelijkheden stelt ons in staat om onze 
klanten nog beter te bedienen en meer organisaties te ondersteunen wanneer ze in zee gaan met SAP.” 
 
Sinds 2008 begeleidt Aptys Consulting grote en middelgrote bedrijven. Ze hebben veel expertise op het vlak 
van procesontwerp, ontwikkeling en implementering van oplossingen, veranderingsbeheer en projectbeheer. 
Ze zien erop toe dat nieuwe bedrijfsprocessen en technologieën snel en kosteneffectief worden doorgevoerd. 
Hun end-to-end oplossingen om transformaties te ondersteunen, omvatten audit, design, implementatie en 
optimalisatie. Door zich te concentreren op de eindgebruiker en processen, slaagt Aptys Consulting erin om 
ook andere aspecten zoals ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid, mee te nemen als integrale 
onderdelen van de geïmplementeerde oplossing, 

 
Yannick Jacques, SAP leader Noord- en Zuid-Europa bij Deloitte: “Sinds 1989 biedt onze wereldwijde 
bekroonde SAP-practice, internationale klanten de nodige ondersteuning om SAP trajecten te realiseren. 
Onze Belgische SAP-practice bestaat uit meer dan 400 SAP-professionals, die verheugd zijn dat 20 ervaren 
en dynamische leden van het Aptys Consulting-team bij ons aan de slag zullen gaan. Hun enthousiasme en 
expertise in Source-to-Pay-processen op basis van SAP Ariba en mobiele toepassingen, verbonden met SAP 
ERP, vormen een geweldige uitbreiding van onze diensten. Aptys Consulting brengt ‘slimme transformaties 
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die impact genereren’, wat ook aansluit bij onze ambities waarbij het van belang is om een impact te maken 
bij onze klanten. We vormen dus een perfecte combinatie.”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen 

als naar kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en 

zelfstandige organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2020 

werd een omzet gerealiseerd van €607 miljoen.  

Deloitte Belgium BV is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele 

dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 

landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 330.000 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2020 bedroeg de omzet meer dan 47.6 miljard US-dollar.  

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”). DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor 

een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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